
Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, 
příspěvková organizace 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 

 
za školní rok 2015-2016 

 
 
 

 



 

OBSAH 
A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ..................................................................................................................... 1 

1) OBOR 79-41-K/81 GYMNÁZIUM ................................................................................................................ 3 
2) OBOR 79-41-K/41 GYMNÁZIUM ................................................................................................................ 4 
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ....................................................................................................................................... 4 

C. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY ........................................ 5 

D. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ................................................................................................................. 6 

1) STUDIJNÍ OBOR 79-41-K/81 GYMNÁZIUM .................................................................................................. 6 
2) STUDIJNÍ OBOR 79-41-K/41 GYMNÁZIUM .................................................................................................. 8 

E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI 
VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ ..................... 10 

1) SOUHRNNÁ STATISTIKA TŘÍD – PRVNÍ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU ............................................................10 
 SOUHRNNÁ STATISTIKA TŘÍD – DRUHÉ POLOLETÍ .....................................................................................12 
2) MATURITNÍ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015–2016 ...............................................................................14 

F. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ............................................................. 16 

G. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ .......................................... 17 

1) DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (ŠKOLNÍ ROK 2015-2016) .......................................17 
2) OSTATNÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE (ŠKOLNÍ ROK 2015–2016) ...........................................................................17 

H. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI ............................................... 19 

1) VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ, OLYMPIÁD A DALŠÍCH AKTIVIT ŽÁKŮ ......................................................................19 
2) ČINNOST ŽÁKOVSKÉ SAMOSPRÁVY ...........................................................................................................23 
3) POŘÁDÁNÍ DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ........................................................................................................23 
4) HUMANITÁRNÍ A CHARITATIVNÍ ČINNOST .................................................................................................23 
5) PLNĚNÍ PLÁNU PRÁCE NA ÚSEKU ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ..............................................................24 
6) PROJEKT HODINOVÝ VNUK .......................................................................................................................25 
7) PROJEKT VZKAZ PŘÍŠTÍM GENERACÍM ......................................................................................................25 
8) PŘEHLED REALIZOVANÝCH KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A OSTATNÍCH AKCÍ ...........................................25 
9) POZNÁVACÍ ZÁJEZDY, EXKURZE A KURZY ................................................................................................27 

I. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ . 28 

J. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ..................................................................................... 29 

1) VÝNOSY – ROZPIS ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ORGANIZACE NA ROK 2015 ......................................................29 
2) NÁKLADY – ANALÝZA ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ ROKU 2015 ............................................................................34 
3) DOPLŇKOVÁ ČINNOST ...................................................................................................................................39 
4) NEJDŮLEŽITĚJŠÍ AKCE ŠKOLNÍHO ROKU 2015–2016, TJ. OD 01. 09. 2015    DO 31. 08. 2016 .........................41 

K. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ ............ 43 

1) PROJEKT TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 1. ROČNÍKŮ OBORŮ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU ...............................43 
2) PROJEKT TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 3. ROČNÍKŮ OBORŮ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU ...............................43 
3) VÝBĚROVÉ ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ ZAMĚŘENÉ NA MATEMATICKOU GRAMOTNOST ........................44 

L. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ
 ...................................................................................................................................................................... 45 

M. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH 
Z CIZÍCH ZDROJŮ ................................................................................................................................... 46 

1) ABYCHOM NEZTRATILI ŘEČ… ..................................................................................................................46 
2) PŘÍRODOVĚDNÉ LABORATOŘE V GYMNÁZIÍCH..........................................................................................46 

N. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI 
ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ........ 48 

1) SPOLUPRÁCE S ODBOROVOU ORGANIZACÍ ................................................................................................48 
2) SPOLUPRÁCE S RODIČI ŽÁKŮ.....................................................................................................................49 
3) SPOLUPRÁCE SE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVOU ŠKOLOU, OBCHODNÍ AKADEMIÍ A JAZYKOVOU ŠKOLOU 

S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ..........................50 
4) MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE S PARTNERSKOU ŠKOLOU .............................................................................50 
5) ČINNOST ŠKOLNÍHO SPORTOVNÍHO KLUBU ...............................................................................................51 

 
PŘÍLOHY 



 
Škola má v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas subjektů údajů se zveřejněním jmen a fotografií 
ve výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2015-2016. 
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A. Základní údaje o škole 

Název: Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, 
 příspěvková organizace 
Sídlo: Jana Palacha 794, 735 81  Bohumín 
Identifikátor zařízení: 600 016 455 
IZO: 000 601 527 
Právní forma: příspěvková organizace 
 IČO 62 331 205 
Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava 
 IČ 708 90 692 
Kapacita školy:  480 žáků 
Údaje o vedení školy: Ředitel školy: PaedDr. Miroslav Bialoň 
 Zástupce ředitele: PaedDr. Igor Drabina 
Adresa pro dálkový přístup: http://www.gym-bohumin.cz 
 sekretariat@gym-bohumin.cz 
Údaje o školské radě:  usnesením rady kraje č. 18/895 ze dne 13. července 2005 se 
 zřizuje dnem 1. září 2005.  
 Předseda: Mgr. Jana Haľková 

 

Charakteristika školy: 

České státní reformní reálné gymnázium bylo v Bohumíně založeno v roce 1921. Současná budova 
školy byla postavena v roce 1929 a v průběhu dějinného vývoje prošla několika výraznými 
rekonstrukcemi. 

Do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení bylo Gymnázium Františka Živného, 
Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace (dále jen gymnázium) zařazeno rozhodnutím 
MŠMT č. j. 12 782/96-61-07 ze dne 2. července 1996 s účinností od 1. září 1996. Dnem 1. září 
2013 nabylo účinnosti rozhodnutí MŠMT čj. MSMT-5905/2013-620 ze dne 11. 2. 2013, jímž 
se do školského rejstříku zapisuje u obou vyučovaných oborů vzdělání výuka vybraných předmětů 
v cizím jazyce: jazyk anglický. 

Dne 22. června 1995 byl škole rozhodnutím MŠMT č. j. 32 068/95-61 propůjčen čestný název 
(po dlouholetém řediteli Františku Živném). 

Hlavním účelem zřízení školy je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích 
programů. 

Předmětem činnosti, který odpovídá hlavnímu účelu, je: 

 poskytování středního vzdělání s maturitní zkouškou. 

Doplňkovou činnost organizace vymezuje Příloha č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace 
s účinností od 26.06.2015: 

 provádění rekvalifikačních, odborných a vzdělávacích kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí 
včetně zprostředkování, 

 pronájem majetku, 
 provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti. 
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Rozdělení žáků dle studijních oborů, tříd a pohlaví k 30. září 2015 ukazuje následující přehledná 
tabulka: 

KÓD 
OBORU 

POČET 
TŘÍD 

POČET ŽÁKŮ PRŮMĚRNÁ 
NAPLNĚNOST 

TŘÍD 
chlapci dívky celkem 

79-41-K/81 8 86 131 217 27,13 
79-41-K/41 4 37 71 108 27,00 

celkem 12 123 202 325 27,10 

Gymnázium má ve vztahu k počtu žáků a k realizovaným vzdělávacím programům odpovídající 
prostorové podmínky. V průběhu školního roku 2015-2016 disponovalo 27 učebnami, z nichž je 
16 odborných (učebna chemie, učebna fyziky, učebna biologie, učebna dějepisu, učebna zeměpisu, 
učebna výtvarné výchovy, učebna hudební výchovy, keramická dílna, 2 učebny informatiky 
a výpočetní techniky, 3 jazykové učebny vybavené sluchátky, 3 laboratoře – biologická, fyzikální 
a chemická) a jeden multimediální sál s kapacitou 60 míst. 

Třídy a odborné učebny jsou funkčně zařízeny. K standardnímu vybavení učeben patří zpětné 
projektory, zatemnění, promítací plátna, nástěnný obrazový materiál, v odborných učebnách jsou 
k dispozici televizory, počítače, dataprojektory a videopřehrávače. Žákovské lavice a židle jsou 
v naprosté většině učeben nové – přizpůsobené široké věkové struktuře žáků. Záměrem vedení 
školy bylo postupně realizovat obměnu zbývajícího nevyhovujícího žákovského nábytku, což 
se v zásadě podařilo a v současné době je škola vybavena téměř výhradně moderním výškově 
stavitelným žákovským nábytkem. V průběhu školního roku obdržela škola z prostředků MSK 
účelovou dotaci, která částečně pokryla instalaci kamerového systému u vstupu do hlavní budovy 
školy. 

Velmi dobré podmínky jsou ve škole pro výuku tělesné výchovy. Žáci mají k dispozici tělocvičnu, 
sál pro aerobik, dvě posilovny, tři stoly na stolní tenis v prostoru u posiloven a v areálu školy dvě 
hřiště, jedno s umělohmotným a druhé s asfaltovým povrchem. Díky dotaci, kterou poskytlo město 
Bohumín, mohou navíc bezplatně v rámci tělesné výchovy využívat akvacentrum, zimní stadion 
i městskou sportovní halu. V průběhu hlavních prázdnin byly realizovány opravy podlah 
v tělocvičně a přilehlých šatnách, prostory byly nově vymalovány a byla provedena renovace dveří. 

  

Kabinety vyučujících, knihovna, pracovna ředitele školy, pracovna zástupce ředitele, ekonomky 
(účetní), vrátnice a sekretariát jsou vybaveny počítači a tiskárnami, všechny jsou síťově propojeny 
s možností připojení na Internet. Rovněž veškeré počítače v kabinetech vyučujících a v odborných 
učebnách umožňují připojení k Internetu, jehož poskytovatelem je společnost Poda. V prostorách 
přilehlé bývalé ředitelské vilky sídlí od 1. 9. 2015 odloučené pracoviště PPP Karviná pro město 
Bohumín a okolí. 
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B. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se 
zápisem ve školském rejstříku 

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku 

Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: 
1. 79-41-K/81   Gymnázium, studium denní, délka studia 8 roků 
2. 79-41-K/41   Gymnázium, studium denní, délka studia 4 roky 

Učební plány realizovaných oborů 

1) Obor 79-41-K/81 Gymnázium 

osmileté denní studium 

Realizováno v prvním až osmém ročníku. 

Výuka byla realizována dle Školního vzdělávacího programu pro osmileté gymnázium. 

Učební plán Gymnázia Františka Živného, Bohumín, školní rok 2015–2016 

Vyučovací předmět 

Nižší stupeň Vyšší stupeň 

I II III IV 
Časová 
dotace 
celkem 

V VI VII VIII 

Časová 
dotace 
celkem 

Český jazyk a literatura 4 4 4 4 16 3 4 4 5 16 
Anglický jazyk  4 4 3 4 15 4 4 4 4 16 
Další cizí jazyk  0 3 3 3 9 4 3 3 4 14 
Matematika 4 4 4 4 16 4 3 4 4 15 
Fyzika  2 1 2 2,5 7,5 2,5 2,5 2 2 9 
Chemie  - 2 2 2,5 6,5 2 2,5 2 0 6,5 
Biologie  2 2 2 2 8 2,5 2 2 2 8,5 
Zeměpis  2 1 2 2 7 2 2 2 0 6 
Občanská výchova  1 1 2 2 6 - - - - - 
Základy spol. věd  - - - - - 1 2 2 2 7 
Dějepis 2 2 2 2 8 2 2 2 0 6 
Tělesná výchova  3 2 2 2 9 2 2 2 2 8 
Estetická výchova  3 3 2 2 10 2 2 - - 4 
Informatika a výp. 
technika  

2 1 1 0 4 2 2 0 0 4 

Volitelné předměty l - - - - - 0 0 2 2 4 
Volitelné předměty 2 - - - - - 0 0 2 2 4 
Volitelné předměty 3 - - - - - 0 0 0 2 2 
Volitelné předměty 4 - - - - - 0 0 0 2 2 
Celkem předepsaných 
hodin 

29 30 31 32 122 33 33 33 33 132 
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2) Obor 79-41-K/41 Gymnázium 

Realizováno v prvním až čtvrtém ročníku. 
Výuka byla realizována dle Školního vzdělávacího programu pro čtyřleté gymnázium. 

Učební plán Gymnázia Františka Živného, Bohumín, školní rok 2015–2016 

Vyučovací předmět I II III IV 
Časová 
dotace 
celkem 

Český jazyk a literatura 3 4 4 5 16 
Anglický jazyk  4 4 4 4 16 
Další cizí jazyk  4 3 3 4 14 
Matematika 4 3 4 4 15 
Fyzika  2,5 2,5 2 2 9 
Chemie  2 2,5 2 0 6,5 
Biologie  2,5 2 2 2 8,5 
Zeměpis  2 2 2 0 6 
Základy spol. věd  1 2 2 2 7 
Dějepis 2 2 2 0 6 
Tělesná výchova  2 2 2 2 8 
Estetická výchova  2 2 0 0 4 
Informatika a výp. technika  2 2 0 0 4 
Volitelné předměty l 0 0 2 2 4 
Volitelné předměty 2 0 0 2 2 4 
Volitelné předměty 3 0 0 0 2 2 
Volitelné předměty 4 0 0 0 2 2 
Celkem předepsaných hodin  33 33 33 33 132 

Volitelné předměty 

Ve školním roce 2015-2016 byly dle zájmu žáků vyučovány následující volitelné předměty: 

a) dvouleté (žáci si je volí pro předposlední a poslední rok studia) 
základy ekonomiky a administrativy 
konverzace v anglickém jazyce 
seminář z biologie 
seminář z fyziky a chemie 
programování 

b) jednoleté 
společenskovědní seminář 
seminář z dějepisu 
konverzace v anglickém jazyce 
seminář z matematiky 
latina 
ekonomický seminář 
seminář ze zeměpisu 

Nepovinné předměty 
sborový zpěv 
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C. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

Výchovně vzdělávací činnost zabezpečovalo v průběhu školního roku 2015–2016 celkem 
29 vyučujících, z toho 7 mužů (24 %) a 22 žen (76 %). Všichni pedagogové školy mají 
vysokoškolské vzdělání. Nepedagogických zaměstnanců bylo ve škole celkem 8, pracovali 
na pozicích ekonomka, personalistka (úvazek 0,75), školník, vrátná a čtyři uklízečky (tři měly  
úvazek 0,875, jedna měla úvazek 0,75). Z nepedagogických zaměstnanců mají vysokoškolské 
vzdělání dvě zaměstnankyně. 

Pedagogický sbor je stabilní, průměrný věk vyučujících činí 46,5 let. Obměna vyučujících 
se realizuje zejména v důsledku odchodů do starobního důchodu. Úvazky učitelů maximálně 
respektují jejich kvalifikaci, 6 vyučujících vyučovalo se zkráceným úvazkem (hlavně 
ze zdravotních důvodů), nadúvazkové hodiny se v celém sboru vyskytovaly v průměrném 
týdenním počtu 21 hodin. Rodičovskou dovolenou čerpá k 31.08.2016 jedna vyučující. 

Ve školním roce 2015–2016 nepůsobili ve škole začínající učitelé, s praxí 1–6 let vyučoval jeden 
vyučující, s praxí 27–32 let vyučovalo sedm vyučujících a s praxí nad 32 let vyučovali celkem tři 
vyučující.  

Podrobný přehled o zaměstnancích školy v průběhu školního roku 2015-2016 dle věku ukazuje 
následující tabulka: 

Kategorie 
zaměstnanců 

do 30 let 31–45 let 
46–důch. 

věk 
Důchodový 

věk 
Celkem 

celkem 
z toho 

žen 
celkem 

z toho 
žen 

celkem 
z toho 

žen 
celkem 

z toho 
žen 

celkem 
z toho 

žen 

pedagogové 1 0 14 13 13 9 1 0 29 22 
nepedagogové 1 1 5 4 2 2 0 0 8 7 
C E L K E M 2 1 19 17 15 11 1 0 37 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 
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D. Údaje o přijímacím řízení 

1) Studijní obor 79-41-K/81 Gymnázium 

1. kolo přijímacího řízení 

A) Kritéria hodnocení žáků 

počet přijímaných uchazečů: 30 

Uchazeči přijímací zkoušku vykonali dne 18. dubna 2016.  

Uchazeči vykonali přijímací zkoušku formou centrálně zadávaných jednotných testů z jazyka 
českého a matematiky, které připravila společnost Cermat. Ředitel školy sestavil a zveřejnil 
výsledné pořadí uchazečů podle celkového počtu získaných bodů, a to takto: 

Hodnocení uchazečů: 

Přijímací zkouška matematika      maximálně 50 bodů 
Přijímací zkouška český jazyk      maximálně 50 bodů 
Prospěch na pololetním vysvědčení 5. tř. ZŠ    maximálně 45 bodů * 
První místo v krajském kole soutěže  
vyhlašované MŠMT ve šk. roce 2014-2015                              5 bodů  

Maximálně možný celkový počet získaných bodů              150 bodů 
 
V případě stejného celkového počtu získaných bodů rozhodoval počet bodů za prospěch 
na pololetním vysvědčení 5. třídy ZŠ, pak počet bodů získaných za přijímací zkoušku z matematiky 
a nakonec počet bodů získaných za přijímací zkoušku z českého jazyka.  
 
* Posuzován byl prospěch na pololetním vysvědčení z 5. třídy ZŠ; žáci, kteří měli na vysvědčení 
studijní průměr 1,00, získali plný počet 45 bodů. Za každou dvojku se odečítaly 2 body, za každou 
trojku 3 body. 

Uchazeči byli seřazeni podle počtu dosažených bodů, přijati byli žáci na 1.–30. místě. 

Výsledky přijímacího řízení – protokol 

Termín pro podání přihlášky:    do 15.03.2016 
Datum konání přijímací zkoušky:    18. duben 2016 
Počet přihlášených:     55 
Dostavili se k vykonání PZ:    54 
Nedostavili se k vykonání PZ:      1 
 
Přijato:       30 
Nepřijato:       24 
Doručili zápisový lístek:     23 
Nedoručili zápisový lístek:      7 
Stáhli zápisový lístek:       0 
Nastoupí ke studiu:     23 
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Proti rozhodnutí o nepřijetí se odvolalo:   14 
Podali žádost o zpět vzetí odvolání:     7 
V odvolacím řízení přijato:      7 
Doručili zápisový lístek:       7 
Nedoručili zápisový lístek:      0 
Stáhli zápisový lístek:       0 
Nastoupí ke studiu:       7 

 

Celkový počet přijatých žáků do 1. ročníku nižšího stupně víceletého gymnázia tak 
k 31.srpnu 2016 činil 30 žáků. 
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2) Studijní obor 79-41-K/41 Gymnázium  

1. kolo přijímacího řízení 

A) Kritéria hodnocení žáků 

počet přijímaných uchazečů: 30 

Uchazeči přijímací zkoušku vykonali dne 15. dubna 2016.  

Hodnocení uchazečů konajících přijímací zkoušku: 
Uchazeči vykonali přijímací zkoušku formou centrálně zadávaných jednotných testů z jazyka českého 
a matematiky, které připravila společnost Cermat. Ředitel školy sestavil a zveřejnil výsledné pořadí 
uchazečů podle celkového počtu získaných bodů, a to takto: 

studijní výsledky žáků na vysvědčení v pololetí 9. třídy maximálně     45 bodů* 
přijímací zkouška z matematiky    maximálně     50 bodů 
přijímací zkouška z českého jazyka    maximálně     50 bodů 
1. – 3. místo v celostátním kole  
soutěže vyhlašované MŠMT ve šk. roce 2014-2015          5 bodů 

Maximálně možný celkový počet získaných bodů       150 bodů 
 
Přijati byli uchazeči s nejvyšším celkovým počtem získaných bodů, tj. ti, kteří se umístili v celkovém 
pořadí na 1.–30. místě. 
 
V případě stejného celkového počtu získaných bodů rozhodoval počet bodů za prospěch na pololetním 
vysvědčení 9. třídy, pak počet bodů získaných za přijímací zkoušku z matematiky a nakonec počet 
bodů získaných za přijímací zkoušku z českého jazyka. 
 
 Posuzován byl prospěch na pololetním vysvědčení z 9. třídy, maximální možný počet bodů 
za prospěch byl 45 bodů. Za každou dvojku na pololetním vysvědčení v 9. třídě se odečítaly 2 body, 
za každou trojku 3 body, za každou čtyřku 5 bodů. 

B) Výsledky přijímacího řízení – protokol 

Termín pro podání přihlášky:    do 15.03.2016 
Datum konání přijímací zkoušky:   15. duben 2016 
Počet přihlášených:     54 
Dostavili se k vykonání PZ:    54 
Nedostavili se k vykonání PZ:     0 
 
Přijato:       30 
Nepřijato:      24 
Doručili zápisový lístek:    18 
Nedoručili zápisový lístek:    12 
Stáhli zápisový lístek:       5 
Nastoupí ke studiu:     13 
 
 
Proti rozhodnutí o nepřijetí se odvolalo:  17 
V odvolacím řízení přijato:    17 
V odvolacím řízení nepřijato:      0 
Doručili zápisový lístek:    13 
Nedoručili zápisový lístek:      4 
Stáhli zápisový lístek:       0 
Nastoupí ke studiu:     13 
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2. kolo přijímacího řízení  

A) Kritéria hodnocení žáků 

Pro nedostatečný počet zájemců, kteří odevzdali zápisový lístek v řádném termínu pro první kolo, 
bylo realizováno 2. kolo přijímacího řízení. Ředitel školy rozhodl o nekonání přijímací zkoušky, 
přijati mohli být pouze uchazeči dle těchto kritérií: 

1. Přijímací zkoušky se nekonaly. 
2. Uchazeči byli seřazeni od nejlepšího průměrného prospěchu po nejhorší dle celkového 

průměrného prospěchu za tři klasifikační období (tj. první a druhé pololetí 8. třídy ZŠ a první 
pololetí 9. třídy ZŠ), dle níže uvedených zásad: 
a. Známka z chování se do průměrného prospěchu za hodnotící období nepočítá. 
b. Průměrný prospěch za jednotlivá hodnotící období se přepočítá na tři desetinná místa 
c. Celkový průměrný prospěch se přepočítá jako aritmetický průměr všech tří klasifikačních 

období 
3. V případě shodného výsledku u více uchazečů se celkový průměrný prospěch těchto uchazečů 

přepočítá na čtyři desetinná místa. V případě, že výsledek bude shodný i po přepočtení na čtyři 
desetinná místa, rozhodne o pořadí nejprve prospěch v pololetí 9. třídy, pak prospěch na 
závěrečném vysvědčení z 8. třídy a nakonec prospěch na pololetním vysvědčení v 8. třídě.  

4. Uchazeči museli být v uvedených hodnotících obdobích klasifikováni z chování výhradně 
stupněm velmi dobré. 

5. Přijati mohli být pouze uchazeči, jejichž celkový průměrný prospěch vypočítaný ze všech tří 
klasifikačních období nebyl vyšší než 1,8. 

B) Výsledky přijímacího řízení – protokol 
2. kolo 
Termín pro podání přihlášky:    od 11.05. do 17.05.2016 
Datum konání přijímací zkoušky:   bez přijímací zkoušky 
Počet přihlášených:     5 
 
Přijato:       4 
Nepřijato:      1 
Storno přihlášky:     0 
Doručili zápisový lístek:    3 
Stáhli zápisový lístek:     0 
Nastoupí ke studiu:     3 

 
Proti rozhodnutí o nepřijetí se odvolalo:  1 
V odvolacím řízení přijato:    1 
V odvolacím řízení nepřijato:    0 
Doručili zápisový lístek:    1 
Nedoručili zápisový lístek:    0 
Stáhli zápisový lístek:     0 
Nastoupí ke studiu:     1 
 
 

Celkový počet přijatých žáků do 1. ročníku studia k 31. srpnu 2016 činil 30 žáků, z nichž 1. září 
2016 nastoupilo ke studiu všech 30. 
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E. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů 
stanovených školními vzdělávacímu programy a podle 
poskytovaného stupně vzdělání 

1) Souhrnná statistika tříd – první pololetí školního roku 

Nižší stupeň víceletého gymnázia 

Třída 
Počet 
žáků 

Z toho hodnoceno Snížená známka 
z chování 

Průměrný 
prospěch 

Absence na žáka 
V P 5 N celkem neoml. 

1.P 30 20 10 - - - 1,347 27,03 - 
2.P 30 19 10 - 1 - 1,424 36,53 - 
3.P 29 15 14 - - - 1,449 47,17 - 
4.P 27 12 15 - - - 1,650 47,19 - 

Vyšší stupeň víceletého gymnázia 

Třída 
Počet 
žáků 

Z toho hodnoceno Snížená známka 
z chování 

Průměrný 
prospěch 

Absence na žáka 
V P 5 N celkem neoml. 

5.P 26 13 13 - - - 1,680 40,50 - 
6.P 26 6 18 1 - - 1,951 38,40 - 
7.P 24 6 16 - 2 - 1,727 89,92 - 
8.P 26 16 10 - - - 1,382 59,50 - 

Čtyřleté gymnázium 

Třída 
Počet 
žáků 

Z toho hodnoceno Snížená známka 
z chování 

Průměrný 
prospěch 

Absence na žáka 
V P 5 N celkem neoml. 

1.A 25 3 22 - - - 2,022 47,88 - 
2.A 29 4 24 - 1 - 1,778 54,52 - 
3.A 28 8 19 - 1 - 1,840 51,75 - 
4.A 26 6 19 1 - - 1,930 66,23 - 

 

Škola celkem v 1. pololetí školního roku 2015-2016 

Počet 
žáků 

Z toho hodnoceno Snížená známka 
z chování 

Průměrný 
prospěch 

Absence na žáka 
V P 5 N celkem neoml. 

325 128 190 2 5 - 1,670 49,90 - 

 
Vysvětlivky: 
V = prospěl s vyznamenáním 
P = prospěl 
5 = neprospěl 
N = neklasifikován 
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Přehled prospěchu školy podle předmětů za 1. pololetí školního roku 2015-2016 

Předmět Počet klasifikovaných žáků Průměr 

Chování 325 1,000 
Výtvarná výchova 161 1,000 
Hudební výchova 176 1,028 
Tělesná výchova 312 1,013 
Zeměpis 271 2,000 
Matematika 324 2,219 
Český jazyk a literatura 325 1,911 
Základy společenských věd 209 1,866 
Jazyk ruský 151 1,543 
Jazyk anglický 325 1,837 
Jazyk německý 68 2,191 
Jazyk francouzský 76 1,711 
Dějepis 273 1,905 
Fyzika 325 1,794 
Chemie 243 1,926 
Biologie 325 1,806 
Informatika a výpočetní technika 194 1,253 
Občanská výchova 116 1,241 
Základy ekonom. a administrativy 42 1,429 
Konverzace v jazyce anglickém 80 1,875 
Ekonomický seminář 12 1,500 
Společenskovědní seminář 18 1,667 
Seminář z dějepisu 31 1,871 
Seminář z matematiky 11 1,636 
Seminář z biologie 43 1,465 
Seminář z fyziky a chemie 35 1,000 
Seminář ze zeměpisu 15 2,067 
Programování 16 1,000 
Sborový zpěv 26 1,000 
Latina 7 1,000 

Výchovná opatření v 1. pololetí školního roku 2015-2016 

Pochvala třídního učitele 0 
Napomenutí třídního učitele 0 
Důtka třídního učitele 2 
Důtka ředitele školy 0 
Podmíněné vyloučení žáka 0 
Vyloučení žáka 0 
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Souhrnná statistika tříd – druhé pololetí 

Nižší stupeň víceletého gymnázia 

Třída 
Počet 
žáků 

Z toho hodnoceno Snížená známka 
z chování 

Průměrný 
prospěch 

Absence na žáka 
V P 5 N celkem neoml. 

1.P 30 18 12 - - - 1,408 44,47 - 
2.P 30 17 13 - - - 1,471 47,43 - 
3.P 29 18 11 - - - 1,447 56,69 - 
4.P 27 13 14 - - - 1,561 63,07 - 

Vyšší stupeň víceletého gymnázia 

Třída 
Počet 
žáků 

Z toho hodnoceno Snížená známka 
z chování 

Průměrný 
prospěch 

Absence na žáka 
V P 5 N celkem neoml. 

5.P 26 17 9 - - - 1,586 53,11 0,23 
6.P 26 5 21 - - - 1,831 61,81 - 
7.P 24 6 18 - - - 1,748 120,42 0,25 
8.P 26 17 9 - - - 1,427 54,00 - 

Čtyřleté gymnázium 

 
Třída 

Počet 
žáků 

Z toho hodnoceno Snížená známka 
z chování 

Průměrný 
prospěch 

Absence na žáka 
V P 5 N celkem neoml. 

1.A 25 5 20 - - - 1,830 74,32 - 
2.A 30 5 25 - - - 1,700 85,13 - 
3.A 28 10 18 - - - 1,815 86,43 - 
4.A 26 5 21 - - - 2,139 72,58 - 

Škola celkem ve 2. pololetí školního roku 2014-2015 

Počet žáků 
Z toho hodnoceno Snížená známka 

z chování 
Průměrný 
prospěch 

Absence na žáka 
V P 5 N celkem neoml. 

327 136 191 - - - 1,654 67,60 0,04 

Vysvětlivky: 
V = prospěl s vyznamenáním 
P = prospěl 
5 = neprospěl 
N = neklasifikován 



 

 13

   Přehled prospěchu školy podle předmětů za 2. pololetí školního roku 2015-2016 

Předmět Počet klasifikovaných žáků Průměr 

Chování 327 1,000 
Výtvarná výchova 161 1,000 
Hudební výchova 178 1,039 
Tělesná výchova 311 1,042 
Zeměpis 275 1,764 
Matematika 327 2,153 
Český jazyk a literatura 327 1,951 
Základy společenských věd 211 1,853 
Jazyk ruský 151 1,517 
Jazyk anglický 327 1,734 
Jazyk německý 69 2,188 
Jazyk francouzský 77 1,792 
Dějepis 275 1,771 
Fyzika 327 1,945 
Chemie 245 1,873 
Biologie 327 1,716 
Informatika a výpočetní technika 196 1,122 
Občanská výchova 116 1,216 
Základy ekonom. a administrativy  42  1,571 
Konverzace v jazyce anglickém 81 1,691 
Ekonomický seminář 12 1,417 
Seminář ze zeměpisu 16 2,438 
Společenskovědní seminář 18 1,389 
Seminář z dějepisu 31 2,194 
Seminář z matematiky 11 1,455 
Seminář z biologie 43 1,372 
Seminář z fyziky a chemie 35 1,086 
Programování 16 1,000 
Sborový zpěv 24 1,000 
Latina 7 1,000 

   Výchovná opatření ve 2. pololetí školního roku 2014-2015 

Pochvala třídního učitele 7 
Pochvala ředitele školy 10 
Důtka třídního učitele 5 
Důtka ředitele školy 2 
Podmíněné vyloučení žáka 0 
Vyloučení žáka 0 
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2) Maturitní zkoušky ve školním roce 2015–2016 
16.- 19. května 2016 ústní zkoušky společné a profilové části – třída 4.A a 8.P 
02.- 05. května 2016 testy a písemné práce společné části  

Předsedové maturitních komisí 
4.A   PhDr. Marcela Pařenicová Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní 

jazykové zkoušky, příspěvková organizace 
8.P   Mgr. Dana Chytilová Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní 

jazykové zkoušky, příspěvková organizace 

Třídní učitelé 
4.A Mgr. Gabriela Niedermeier Jelínková 
8.P Mgr. Romana Davidová 

Školní maturitní komisař 
Mgr. Svatava Rumpelová Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, p. o.  
     

Přehled výsledků MZ v termínu jarním 

Část Předmět Obor 
Počet Úspěšně vykonalo Prům. 

prospěch přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

S
po

le
čn

á 

ČJ 
79-41-K/41 26 26 26 26 25 2,154 

79-41-K/81 26 26 26 26 26 1,538 

AJ 
79-41-K/41 25 25 25 25 24 1,600 
79-41-K/81 23 23 23 23 23 1,087 

RJ 
79-41-K/41 - - - - - - 
79-41-K/81 2 2 2 2 2 2,000 

M 
79-41-K/41 1 1 1 - - 4,000 
79-41-K/81 1 1 1 - - 1,000 

P
ro

fi
lo

vá
 

AJ 
79-41-K/41 1 1 - - 1 3,000 
79-41-K/81 1 1 - - 1 1,000 

NJ 
79-41-K/41 - - - - - - 
79-41-K/81 - - - - - - 

RJ 
79-41-K/41 - - - - - - 
79-41-K/81 - - - - - - 

FJ 
79-41-K/41 - - - - - - 
79-41-K/81 2 2 - - 2 1,000 

ZSV 
79-41-K/41 6 6 - - 6 2,333 
79-41-K/81 10 10 - - 10 1,800 

Dějepis 
79-41-K/41 19 19 - - 15 2,842 
79-41-K/81 8 8 - - 8 1,375 

Zeměpis 
79-41-K/41 14 14 - - 12 2,714 
79-41-K/81 4 4 - - 4 1,500 

Matematika 
79-41-K/41 1 1 - - 1 1,000 
79-41-K/81 7 7 - - 7 1,571 

Fyzika 
79-41-K/41 1 1 - - 1 1,000 
79-41-K/81 8 8 - - 8 1,000 

Chemie 
79-41-K/41 1 1 - - 1 1,000 
79-41-K/81 - - - - - - 

Biologie 
79-41-K/41 4 4 - - 4 1,250 
79-41-K/81 5 5 - - 5 1,200 

IVP 
79-41-K/41 - - - - - - 
79-41-K/81 2 2 - - 2 1,000 

ZEA 
79-41-K/41 5 5 - - 5 2,600 
79-41-K/81 5 5 - - 5 2,000 
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Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2015/2016 

Obor Termín 

Jarní termín Podzimní termín 

prospěl 
prospěl 
s vyzn. 

neprospěl 
prům. 

prospěch 
prospěl 

prospěl 
s vyzn. 

neprospěl 
prům. 

prospěch 

79-41-K/41 řádný 12 10 4 2,212 0 0 0 0 

opravný 0 0 0 0 4 0 0 2,937 
79-41-K/81 řádný 5 21 0 1,394 0 0 0 0 

opravný 0 0 0 0 0 0 0 0 
     

Vyhodnocení přijímacího řízení na vysoké školy, vyšší odborné a jazykové školy 

Počet žáků na konci posledního ročníku studia: 52 
4.A 26 žáků 
8.P 26 žáků 

Z celkového počtu 52 žáků bylo přijato: 

 na vysoké školy: 46 žáků = 88,46 % z celkového počtu žáků, 
 na jazykové školy: 2 žáci = 3,85 % z celkového počtu žáků, 
 práce v zahraničí: 1 žák = 1,92 % z celkového počtu žáků, 
 do zaměstnání: 3 žáci = 5,77 % z celkového počtu žáků. 

Celkem bude dále studovat 46 žáků = 88,5 % z celkového počtu maturujících žáků. 

Rozbor podle maturujících tříd: 
 4.A 8.P 
VŠ 20 26 
Jazykové školy 2 0 
práce v zahraničí 1 0 
zaměstnání 3 0 

C E L K E M 26 26 
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F. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Prevence sociálně patologických jevů je úspěšně plněna dle předem stanoveného Minimálního 
programu školy pro daný školní rok. Komplexní prevence je pak doplněna různými aktivitami 
a semináři, které řeší aktuální výskyt rizik spojených s výchovou dětí a mládeže. 

První dny školního roku bývají spjaty s adaptačním kurzem, který absolvují nově nastupující žáci 
primy. Ani letos tomu nebylo jinak. Pobytový kurz proběhl v pěkném prostředí Horní Bečvy 
a odezva žáků byla opět velmi kladná. Na úhradě kurzu se i v letošním roce podílelo zejména město 
Bohumín, za což mu patří náš upřímný dík. 

Ve spolupráci s Centrem primární prevence Renarkon pokračovaly besedy, které jsou součástí 
dlouhodobého programu BUĎ OK. Pro žáky nižšího stupně gymnázia to byla především témata, 
která se týkají prevence užívání návykových látek, závislosti na internetu, utváření pozitivních 
vztahů v třídním kolektivu aj. 

Žáci tercie prožili oblíbený víkendový kurz, který v rámci projektu „Právo na školách“ pořádá 
Městská policie v Bohumíně. Modelové situace jim umožňují lépe pochopit funkce zákonů 
a pomáhají snížit kriminalitu na základě lepší spolupráce žák - policista, žák - učitel a žák - občan. 

V rámci besed CPP Renarkon diskutovali také žáci septimy a 3.A na ožehavé téma migrace. 
Hovořili především o tom, jak chápat odlišnosti  jiných kultur, jak pracovat s tolerancí a jak zvládat 
předsudky. Žáci vyjádřili i jisté obavy z nebezpečí, která mohou být s migrací spojena. 

Protože je alarmující zvyšující se počet dospívajících, kteří experimentují, či pravidelně užívají 
návykové látky, opět proběhly besedy s touto tématikou i u žáků vyššího gymnázia. Ve spolupráci 
s Odborem školství a Městskou policií v Bohumíně jsme pak prostřednictvím třídních schůzek 
upozorňovali rodiče na jejich nezastupitelnou roli, kterou v oblasti prevence zastávají. Zároveň jsme 
rodičům poskytli návod, jak postupovat při zjištění takto závažného rizikového chování jejich dětí. 

V listopadu se uskutečnil pro všechny žáky naší školy v bohumínském kině  velmi zajímavý 
seminář s podnětným názvem „Informační hrozby“, vedený odborným lektorem panem 
Ing. Davidem Nespěšným. Téma tohoto semináře se týkalo bezpečného využívání informačních 
technologií a také trestního práva souvisejícího s internetem a nevhodným využitím dnešních 
informačních médií. Toto téma bylo také zaměřeno na vlastní bezpečnost žáků ve virtuálním 
prostředí mediálních a sociálních sítí a bylo zdrcující většinou našich žáků velmi pozitivně přijato. 

K oživení klimatu a zpříjemnění školního prostředí přispívá i pořádání různých volnočasových 
aktivit. Škola nabízí žákům členství a činnost ve školním sportovním klubu, kroužek sborového 
zpěvu, zájmové sportovní hry, možnost navštěvovat hodiny anglického jazyka  aj. Během školního 
roku jsou pořádány zajímavé akce, soutěže a sportovní utkání, kterých se mohou žáci podle svých 
zájmů zúčastnit. V nabídce nechybí zahraniční zájezdy ani sportovní a lyžařské kurzy. 

Do programu prevence školy jsou také zapojeni všichni vyučující, kteří se v rámci možnosti výuky 
svých předmětů zabývají rizikovými faktory životního stylu, jako je stres, bulimie, anorexie, 
pohlavní choroby, rasismus a xenofobie. 

V prosinci se v rámci dalšího vzdělávání v oblasti prevence zúčastnili všichni naši zaměstnanci 
školení, které bylo zaměřeno na aktuální rizikové trendy, projevy agrese mezi studenty, dále 
problematiku řešení konfrontace s agresorem a postupy při ozbrojených útocích ve školách. 

Žáci i rodiče jsou předem informováni o všech akcích, které jsou v rámci prevence pořádány. 
Ke sdělování informací či dotazů mohou také využít webové  stránky školy nebo konzultační 
hodiny, v nichž jsou jim  k dispozici všichni vyučující. 

I v  letošním školním roce můžeme být pozitivní, protože úspěchy a kladná hodnocení našich žáků, 
převažují nad jejich přestupky proti školnímu řádu, či jinými nezdary. Věříme, že v příštím roce 
tomu nebude jinak. 
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G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Povinností každého pedagogického i nepedagogického pracovníka je další vzdělávání, přičemž 
personální rozvoj zaměstnanců gymnázia je významným a důležitým úkolem v práci managementu 
školy. Za uplynulý školní rok 2015–2016 vedení školy umožnilo pedagogickým pracovníkům 
vzdělávání v oblastech vedoucích k prohlubování odbornosti každého učitele ve specializaci, kterou 
vyučuje, a v dalších oblastech vzdělávání. Vzděláváním pedagogických i nepedagogických 
pracovníků během roku škola realizuje dlouhodobější program v oblasti rozvoje lidských zdrojů. 
Hlavní priority se daří plnit. 

Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků gymnázia: 

1) Další vzdělávání pedagogických pracovníků (školní rok 2015-2016) 

Celkem bylo v období od 01. 09. 2015 do 31. 12. 2015 čerpáno na DVPP z rozpočtu školy 
9.023,00 Kč, z toho účastnické poplatky na akcích činily 2.870,00 Kč a cestovní náhrady na tyto 
akce 6.153,00 Kč. V roce 2016 je k 31. srpnu čerpáno z rozpočtu školy na DVPP 652,00 Kč, z toho 
cestovní náhrady činily 102,00 Kč, účastnické poplatky 550,00 Kč. Veškeré semináře a školení 
měly akreditaci MŠMT. 

Přehled akcí navštívených v průběhu školního roku ukazuje následující tabulka: 

Název akce Pořadatel Termín Účastníci 

Přírodní a kulturní dědictví 
regionů ČR a jejich 
management 

KEV, Praha 18.-19. září 2015 Mgr. Pastuchová 

Minivolejbal AŠSK, Praha 20. října 2015 Mgr. Nováková 

Konference pro učitele 
cizích jazyků 

Vzdělávací centrum 
Hello s. r. o., 
Ostrava 

13. listopadu 2015 

Mgr. Linnertová 
Mgr. Niedermeier 
Jelínková 
PaedDr. Dombrovský 

Evaluace v environmentální 
výchově 

KEV, Praha 21. ledna 2016 Mgr. Pastuchová 

Teaching English: 
Secondary Schools – I. 

OXFORD 
UNIVERSITY 
PRESS, Praha 

31. srpna 2016 Mgr. Wilczková 

2) Ostatní vzdělávací akce (školní rok 2015–2016) 

Zaměstnanci školy se účastní během roku také dalších vzdělávacích akcí, seminářů, kurzů a školení, 
které sice nejsou zahrnuty do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, ale mají pro školu 
a samotné zaměstnance velký význam pro jejich další činnost v oblasti vzdělávání a prohlubování 
odbornosti. 

Ve školním roce 2015–2016 se naši zaměstnanci zúčastnili například těchto akcí: 

 Obsluha plynové kotelny  dle § 14 vyhlášky č. 91/1993 Sb. – Zdeněk Nadažy 
 Konzultační seminář k didaktickému testu z matematiky – Mgr. Jan Josiek 
 Účetnictví příspěvkových organizací zřízených územně samosprávnými celky – školství; Účetní 

závěrka 2015, aktuality pro rok 2016 – seminář – Ing. Svatava Ledwoňová 

 Seminář k otázkám licencování operačních systémů a kancelářského balíku ve školách 
v kontextu projektu „Návrh architektury ICT kraje“ – PaedDr. Miroslav Bialoň 

 Rozšiřující studium angličtiny – Mgr. Andrea Hájková 
 Školení a přezkoušení zaměstnanců dle § 14 vyhlášky č. 50/1978 Sb.– Mgr. Jana Kaňoková, 

Martin Richter, Mgr. Jan Josiek, Mgr. Marek Pazdera, Mgr. Ludmila Hrbáčová 
 Seminář pro učitele geografie základních a středních škol – Mgr. Magda Konetzná 
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 Workshop – Krajský akční plán rozvoje vzdělávání MSK – PaedDr. Miroslav Bialoň 
 Konzultační seminář pro školní maturitní komisaře – Mgr. Magda Konetzná 
 Školení – Krajská digitální spisovna – Ing. Jana Bosáková 

 Účetnictví školských příspěvkových organizací, účetnictví roku 2016 – seminář – Ing. Svatava 
Ledwoňová 

 Školící akce – Portál majetku – FaMa+ – Ing. Svatava Ledwoňová 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Seminář pro učitele geografie základních a středních škol 
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H. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

1)  Výsledky soutěží, olympiád a dalších aktivit žáků 

Žáci školy se účastnili v hojném počtu školních kol soutěží a olympiád téměř ve všech předmětech. 
Řada žáků soutěžila rovněž v městských a okrskových kolech různých sportovních, vědomostních 
a dovednostních soutěží, přehledné výsledky zpracované od okresní až po celostátní úroveň jsou 
následující. 

OKRESNÍ KOLA SOUTĚŽÍ 
Předmět Název soutěže Pořadí Jméno 

Zeměpis Zeměpisná olympiáda – kategorie B 1. Wąs Stanislav 
Zeměpisná olympiáda – kategorie B 5. Stachová Magdaléna 

Biologie Biologická olympiáda – kat. D 1. Wąs Stanislav 
Biologická olympiáda – kat. D 2. Táborská Eliška 
Biologická olympiáda – kat. C 7. Vozňák Daniel 
Soutěž „SAPERE – vědět, jak žít“ – II. 
kategorie 

3. Urbánková Annamarie, 
Nadažy Jakub, Sochor 
Matyáš 

Soutěž „SAPERE – vědět, jak žít“ – III. 
kategorie 

5. Malcharová Johana, 
Brantol David, Kiška 
Adam 

Jazyk český Olympiáda v jazyce českém – kat. II. 4. Hutařová Tereza 
Obor: 
zemědělství, 
potravinářství 

Středoškolská odborná činnost 1. Adamčík Ondřej 

Tělesná 
výchova 

Plavání – mladší žáci – 50 m znak 2. Rumpel Rostislav 
Plavání – mladší žáci – 25 m motýlek 1. Gryc Jakub 
Plavání – mladší žáci – 50 m prsa 1. Kiša Tomáš 
Plavání – mladší žáci – 50 m kraul 1. Frycz Martin 
Plavání – mladší žáci – 50 m kraul 3. Sochor Matyáš 
Plavání – mladší žáci – 50 m kraul 5. Hasník František 
Plavání – mladší žáci – štafeta 4x25 m 1. Gryc Jakub Kiša Tomáš, 

Frycz Martin, Sochor 
Matyáš 

Plavání – mladší žáci – štafeta 6x50 m 1. Gryc Jakub Kiša Tomáš, 
Frycz Martin, Sochor 
Matyáš 

Plavání – mladší žáci – celk. umístění 1. Gryc Jakub, Frycz Martin,  
Kiša Tomáš, Rumpel 
Rostislav, Sochor Matyáš, 
Hasník František 

Plavání – starší žáci – celk. umístění 3. Gryc Matěj, Kastl 
Dominik, Pieklo Ondřej, 
Kališ Radek, Czyž Karel, 
Machaňák Marek 

Plavání – starší žáci – 50 m znak 1. Gryc Matěj 
Plavání – starší žáci – 50 m prsa 4. Pieklo Ondřej 
Plavání – starší žáci – 50 m prsa 6. Machyňák Marek 
Plavání – starší žáci – 25 m motýlek 1. Kastl Dominik 
Plavání – starší žáci – 50 m kraul 5. Kališ Radek 
Plavání – starší žáci – 50 m kraul 6. Czyž Karel 
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Plavání – starší žáci – štafeta 4x25 m 2. Gryc Matěj, Kastl 
Dominik, Pieklo Ondřej, 
Kališ Radek 

Plavání – starší žáci – štafeta 6x50 m 3. Gryc Matěj, Kastl 
Dominik, Pieklo Ondřej, 
Kališ Radek 

Plavání – studentky – celkové  umístění 3. Krpcová Zuzana, 
Skudříková Kateřina, 
Bolcarovičová Eliška, 
Mudrová Veronika, 
Šimková Natálie, 
Kadlecová Petra 

Plavání – studentky – 50 m znak 2. Krpcová Zuzana 
Plavání – studentky – 50 m znak 4. Kadlecová Petra 
Plavání – studentky – 50 m prsa 5. Šimková Natálie 
Plavání – studentky – 25 m motýlek 2. Skudříková Kateřina 
Plavání – studentky – 50 m kraul 2. Bolcarovičová Eliška 
Plavání – studentky – 50 m kraul 5. Mudrová Veronika 
Plavání – studentky – štafeta 4 x 25 m 3. družstvo 1.-4.roč. 
Plavání – studentky – štafeta 6 x 50 m 3. družstvo 1.-4.roč. 
Plavání – studenti – 50 m znak 4. Kubla Michal 
Plavání – studenti – 50 m prsa 4. Bartal Denis 
Plavání – studenti – 50 m motýlek 3. Vícha Šimon 
Plavání – studenti – 50 m kraul 4. Slezák Adam 
Plavání – studenti – 50 m kraul 8. Koudelka Vojtěch 
Plavání – studenti – 50 m kraul 9. Bortlík Daniel 
Plavání – studenti – štafeta 4 x 50 m 4. družstvo 1.-4.roč. 
Plavání – studenti – štafeta 6 x 50 m 4. družstvo 1.-4.roč. 
Plavání – studenti – celkové umístění 4. Vícha Šimon, Bartal 

Denis, Slezák Adam, 
Koudelka Vojtěch, Bortlík 
Daniel, Kubla Michal 

Soutěž v šachu – kat. SŠ 2. Šrámek Vojtěch, Šrámek 
Ondřej, Král David, Audy 
Dominik 

Soutěž ve florbale starších žáků 3. Balcárek Vojtěch, Czyž 
Josef, Czyž Karel, Kališ 
Radek, Machyňák Marek, 
Kastl Dominik, Adamčík 
Marek 

Soutěž Pohár českého florbalu – kat. 
studenti SŠ 

2. družstvo kvinty, sexty 
a 2.A 

Silový čtyřboj – kategorie chlapci 3. Král David 
Silový čtyřboj – kategorie chlapci 13. Varmus Lukáš 
Silový čtyřboj – kategorie chlapci 15. Bartal Denis 
Silový čtyřboj – kategorie chlapci 17. Valenta Vojtěch 
Silový čtyřboj – kategorie chlapci – 
soutěž družstev 

4. Král David, Bartal Denis, 
Varmus Lukáš, Valenta 
Vojtěch 

Fyzika Fyzikální olympiáda – kategorie: F úspěšný 
řešitel 

Junker Pavel 
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Matematika Pythagoriáda 2015/2016 – kat.: 8. ročník 
ZŠ 

úspěšný 
řešitel 

Junker Pavel 

Matematická olympiáda – kat.: Z9 17. Šrámek Vojtěch 
Matematická olympiáda – kat.: Z9 23. Nowakova Eliška 
Matematický klokan 2016 – kat.: Junior 7. Ječmínek Jan 
Matematický klokan 2016 – kat.: Junior 11. Šrámek Ondřej 
Matematický klokan 2016 – kat.: Junior 12. Kubla Michal 
Matematický klokan 2016 – kat.: 
Benjamín 

1. Gryc Jakub 

Soutěž Finanční gramotnost – kat. III. 8. Bortlík Martin, Miková 
Eliška, Kunetek Filip 

Soutěž Finanční gramotnost – kat. II. 8. Kaštilová Anna-Agáta, 
Jelínková Tereza, 
Pudichová Markéta 

Chemie, 
fyzika 

Přírodovědný klokan 2015 – kat. Junior 2. Adam Kiška 
Přírodovědný klokan 2015 – kat. Junior 1. Ondřej Šrámek 
Přírodovědný klokan 2015 – kat. Kadet 2. Prymusová Ester 
Přírodovědný klokan 2015 – kat. Kadet 1. Kaštilová Anna Agáta 

 
KRAJSKÁ KOLA SOUTĚŽÍ 

Předmět Název soutěže Pořadí Jméno 

Biologie biologická olympiáda – kat. D 4. Wąs Stanislav 
biologická olympiáda – kat. D 11. Táborská Eliška 

Tělesná 
výchova 

Soutěž v plavání – kat. mladší žáci –  
50 m znak 

1. Gryc Jakub 

Soutěž v plavání – kat. mladší žáci –  
50 m znak 

4. Frycz Martin 

Soutěž v plavání – kat. mladší žáci –  
50 m znak 

8. Rumpel Rostislav 

Soutěž v plavání – kat. mladší žáci –  
50 m prsa 

5. Wąs Stanislav 

Soutěž v plavání – kat. mladší žáci –  
50 m kraul 

3. Kiša Tomáš 

Soutěž v plavání – kat. mladší žáci –  
50 m kraul 

9. Sochor Matyáš 

Plavání – mladší žáci – štafeta 4 x 25 m 2. Gryc Jakub, Kiša Tomáš, 
Frycz Martin, Sochor 
Matyáš 

Plavání – mladší žáci – štafeta 6 x 50 m 4. Gryc Jakub, Kiša Tomáš, 
Frycz Martin, Sochor 
Matyáš, Rumpel 
Rostislav, Wąs Stanislav 

Plavání – mladší žáci – celkové umístění 2. Gryc Jakub, Kiša Tomáš, 
Frycz Martin, Sochor 
Matyáš, Rumpel 
Rostislav, Wąs Stanislav 

Soutěž v šachu SŠ 9. Ondřej Šrámek, Vojtěch 
Šrámek, Dominik Audy, 
David Král 

Zeměpis EUROREBUS – kategorie ZŠ01–soutěž 
tříd 

22. družstvo sekundy 
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EUROREBUS – kategorie ZŠ02–soutěž 
tříd 

29. družstvo kvarty 

EUROREBUS – kategorie ZŠ02–soutěž 
tříd 

30. družstvo tercie 

EUROREBUS – kategorie SŠ–soutěž tříd 10. družstvo 2.A 
EUROREBUS – kategorie SŠ–soutěž tříd 22. družstvo kvinty 
EUROREBUS – kategorie SŠ–soutěž tříd 31. družstvo septimy 
EUROREBUS – kategorie ZŠ01–
jednotlivci 

8. Dymanusová Anna 

EUROREBUS – kategorie ZŠ01–
jednotlivci 

14. Grymová Maya 

EUROREBUS – kategorie ZŠ01–
jednotlivci 

22. Juroková Kateřina 

Zeměpisná olympiáda – kategorie B 1. Wąs Stanislav 
Dějepis Dějepisná soutěž studentů gymnázií 1. Filák Adam, Kuchyňa Jan, 

Štemon Petr 
Obor: 
zemědělství, 
potravinářství 

Středoškolská odborná činnost 1. Adamčík Ondřej 

Anglický 
jazyk 

Soutěž ve zpěvu – Anglický slavík 1. Parmová Šárka 

Ruský jazyk ARS POETICA – Puškinův památník – 
kat. slovní projev 

3. Šimková Natálie 

ARS POETICA – Puškinův památník – 
kat. hudební projev 

2. Korejzová Tereza, 
Korejzová Karolína, 
Opartyová Adéla, Kalmár 
Jiří 

 
CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE 

Předmět Název soutěže Pořadí Jméno 
Chemie, 
fyzika 

Přírodovědný klokan 2015/2016 – kat. 
Junior 

1. Šrámek Ondřej 

Přírodovědný klokan 2015/2016 – kat. 
Junior 

2. Kiška Adam 

Obor: 
zemědělství, 
potravinářství 

Středoškolská odborná činnost 6. Adamčík Ondřej 

 
 
Žák Ondřej Adamčík byl vybrán Radou Moravskoslezského kraje k ocenění mezi 
nejúspěšnějšími žáky kraje ve školním roce 2015-2016 a bude dne 10. listopadu 2016 oceněn 
v sále Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. 
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2) Činnost žákovské samosprávy 

V průběhu měsíce září 2015 probíhaly ve škole volby žákovské samosprávy. Z volených zástupců 
jednotlivých tříd byl zřízen školní studentský parlament jakožto vrcholný orgán žákovské 
samosprávy ve škole, jehož členové se pravidelně v průběhu školního roku scházeli s vedením 
školy na pracovních schůzkách, a tak měli možnost podílet se na správě školy. Do funkce starostky 
školy byla na ustavující schůzi dne 24. září 2015 zvolena žákyně 7. P Zuzana Krpcová, která 
po celý školní rok velmi zodpovědně a svědomitě plnila veškeré úkoly vyplývající ze svěřené 
funkce.  

Celkem se v průběhu školního roku uskutečnilo několik setkání členů žákovské samosprávy 
s ředitelem školy, a to zejména v ředitelně. Členové parlamentu měli řadu dotazů a připomínek, 
které se týkaly zkvalitnění provozu školy, ředitel je seznamoval zejména se záměry vedení školy 
v oblasti modernizace materiálních podmínek vzdělávání, společně byly hledány cesty, jak 
zabezpečit maximální efektivnost v hospodaření s energiemi, jak předcházet vzniku sociálně 
patologických jevů a rizikových forem chování apod. Žáci vznášeli podněty týkající se modernizace 
vybavení školy, přivítali instalaci nových světel v prostoru chodeb a tělocvičny, s pozitivním 
ohlasem se setkal i záměr vedení školy renovovat prostory tělocvičny a šaten. Vysoce pozitivně 
byly rovněž hodnoceny lyžařské kurzy, sportovně turistický kurz a adaptační kurz žáků primy. 

3) Pořádání dnů otevřených dveří 

Ve školním roce 2015-2016 byly obdobně jako v předchozích letech organizovány pracovníky 
školy dva dny otevřených dveří, zejména pro zájemce o studium z řad žáků 5. a 9. tříd. Dne  
18. prosince 2015 navštívili naši školu žáci základních škol z Bohumína a blízkého okolí 
v doprovodu svých vyučujících. Mohli tak vidět ukázky výuky našich žáků v některých odborných 
učebnách a poznat atmosféru střední školy v běžném provozu. Akce se zúčastnila asi stovka dětí 
z osmi základních škol. Žáci rovněž obdrželi drobné upomínkové předměty z keramiky vyrobené 
v hodinách výtvarné výchovy a přání do nového roku 2016. 

V sobotu dne 23. ledna 2016 pořádala škola den otevřených dveří pro širokou veřejnost. 
Zpřístupněny byly veškeré prostory gymnázia, zájemci o studium obdrželi informace o přijímacích 
zkouškách, propagační materiály a žáci 5. tříd se mohli na sekretariátě informovat o přípravném 
kurzu z českého jazyka a matematiky, který byl pracovníky školy realizován od poloviny ledna 
do poloviny dubna 2016. Byly pořádány dva kurzy pro žáky 5. tříd, které navštěvovalo 42 dětí, 
a protože ředitel školy rozhodl o konání přijímacích zkoušek i pro uchazeče z 9. tříd, pořádala škola 
v průběhu března a dubna 2016 měsíční kurz rovněž pro žáky z 9. tříd, jehož se účastnilo celkem 
30 žáků.  

4) Humanitární a charitativní činnost 

K dlouholetým tradicím školy, které sahají až do meziválečného období, patří aktivní účast žáků 
na četných dobročinných sbírkách, které jsou každoročně organizovány různými nadacemi 
a občanskými sdruženími. 

Ve školním roce 2015–2016 se žáci školy účastnili následujících akcí: 

SRDÍČKOVÝ DEN 

Pořádáno občanským sdružením Život dětem: 

21.09.2015  – za prodej magnetek s logem bylo vybráno a na účet občanského sdružení 
zasláno celkem 5.400,00 Kč, 

10.12.2015  – za prodej upomínkových předmětů získali žáci celkem 8.325,00 Kč, které 
byly odeslány na charitativní účely, 

16.03.2016  – za prodej upomínkových předmětů bylo na charitativní účely odesláno 
5.525,00 Kč. 
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ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 

Veřejná charitativní sbírka pořádaná dne 11. května 2016, které se účastnili žáci školy a na účet 
sdružení odeslali 14.614,00 Kč. 

Celkem se škola podílela na 4 sbírkách, čímž pro humanitární účely prokazatelně získala částku 
33.864,-- Kč. 

Žáci školy se rovněž účastnili Krajské sbírky potravin, a to ve dnech 12.-16. října 2016, která byla 
realizována ve spolupráci s Potravinovou bankou Ostrava, jejímž zaměstnancům bylo předáno 
téměř 100 kg trvanlivých potravin. 

5) Plnění plánu práce na úseku environmentální výchovy 

Ve školním roce 2015-2016 naši žáci plnili přírodovědné a ekologické úkoly, aktivity a také 
se zúčastnili mnoha soutěží. V soutěžích, které jsou vyhlášeny MŠMT, jsme zaznamenali úspěchy 
v biologické olympiádě, kde se velice úspěšně zviditelnili Stanislav Wąs ze sekundy – 1. místo 
v okresním kole a 4. místo v krajském kole a Eliška Táborská z primy – získala 2. místo v okrese 
a stala se úspěšnou řešitelkou v kraji. Standa se stal také vítězem okresního kola zeměpisné 
olympiády  a v kraji nenašel přemožitele. Na základě těchto výsledků byl nominován na Letní 
odborné soustředění biologické olympiády, které proběhlo na základně DDM hl. m. Prahy 
ve Střelských Hošticích koncem července. Na škole pracuje velmi zodpovědně kroužek mladých 
přírodovědců, kde se tito žáci připravovali nejen na tuto soutěž, ale i na četné soutěže v ZOO. 

Na vyšším stupni v hodnoceném školním roce zazářil například Ondřej Adamčík, letošní absolvent 
školy, který s přehledem vyhrál jak okresní, tak krajské kolo Středoškolské odborné činnosti 
a v republikovém kole obsadil krásné 6. místo. Ondřej úspěšně reprezentoval naši školu rovněž 
na mnoha konferencích a sympoziích.  

Jako každoročně se konal i letos v červnu mezinárodní workshop - spolupráce na zajímavých 
úlohách z chemie a biologie s družební střední všeobecně vzdělávací školou z Cieszyna. Výstupy 
pak byly prezentovány v rámci mezinárodní ekologické konference, na které se představili i žáci 
bohumínských základních škol. Recipročně se naši žáci zúčastnili i podobné akce v Polsku, zde 
nejvíce zaujali odbornou porotu Jan Zajíček a Adam Kiška ze sexty.  

Akce, na které si žáci mohli prověřit i své výtvarné vlohy, se konala v rámci každoročních oslav 
Dne Země. Letos jako happening Litter Less II. Celosvětová kampaň, která upozorňuje 
na nesmyslné plýtvání s jednorázovými kelímky (ať už z nápojových automatů nebo například 
od jogurtů), se setkala s velkým nadšením všech zúčastněných. Vyrobené exponáty jsme nafotili 
a fotografie odeslali. V této celostátní soutěži jsme pak jako kolektiv školy získali 1. místo 
a zvláštní ocenění za vynikající kolekci výtvarných prací a v individuálních hodnoceních 1. a 3. 
místo za práce Panda a Pavouk. 

V rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti našich žáků, žáci sběrem elektronických 
hraček a drobných elektrozařízení přispěli k ochraně životního prostředí. O jednoznačně pozitivních 
dopadech programu vypovídá certifikát environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL. Z něj 
vyplývá, že žáci naší školy v loňském roce vytřídili například 107 kilogramů drobných spotřebičů, 
čímž uspořili 3,53 MWh elektřiny, 201,84 litrů ropy a 110 kilogramů primárních surovin. Navíc 
jsme tímto snížili emise skleníkových plynů o 0,73 tun CO2 a produkci nebezpečných odpadů 
o 2,93 tun. 

Nejen na základě výše jmenovaných aktivit a úspěchů nám byl letos opětovně, a to již potřetí 
Klubem ekologické výchovy Praha udělen titul Škola udržitelného rozvoje 1. stupně, což svědčí 
o dlouhodobé koncepční práci v oblasti EVVO a zavazuje pro příští období. 
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6) Projekt Hodinový vnuk 

V listopadu 2015 se na vedení gymnázia obrátil s písemnou prosbou o spolupráci v projektu 
Hodinový vnuk pan Ivan Sekanina, předseda spolku Počteníčko. Podstatou projektu jsou návštěvy 
žáků středních škol např. v bohumínském Domově jistoty, kdy se ve svém volném čase věnují 
aktivitám, které zpříjemní život seniorům v ústavu, např. poslech hudby, hraní společenských her, 
povídání a předčítání apod. Do projektu, který probíhá v roce 2016 pod patronací pana Miroslava 
Nováka, hejtmana Moravskoslezského kraje, se zapojilo několik žáků gymnázia. Tři z nich – Adéla 
Opartyová, Terezie Wolfová a Kamila Jurášová – byly za aktivní účast v projektu oceněny v květnu 
2016 při příležitosti slavnostního předání maturitního vysvědčení věcnými dary, které poskytlo 
město Bohumín a odměnilo tak jejich záslužnou činnost. 

7) Projekt Vzkaz příštím generacím 

Město Bohumín v době od 10. září do 20. listopadu 2015 realizovalo opravu pomníku obětem 
světových válek ve Skřečoni v blízkosti křižovatky ulic 1. máje a Opletalova. Při této příležitosti 
byly nalezeny dokumenty z roku 1935 se vzkazem příštím generacím. Proto byly prostřednictvím 
odboru školství Městského úřadu v Bohumíně osloveni i žáci gymnázia s žádostí, zda by mohli 
zpracovat krátkou slohovou práci na téma Život v roce 2015 očima mladého člověka našeho 
regionu. Do projektu se zapojilo několik žáků vyšších ročníků gymnázia, přičemž slohové práce 
Terezy Korejzové a Simony Pohlové byly společně s dalšími dokumenty vloženy do opraveného 
pomníku jako vzkaz příštím generacím. 

Obě úspěšné studentky byly posléze za svou účast v projektu oceněny na bohumínské radnici. 

8) Přehled realizovaných kulturních, sportovních a ostatních akcí 

08.09.2015 – přednáška pro maturanty - Sokrates – doc. Kotlán – Institut 
pro vzdělávání – volba studia a povolání 

14.09.2015 – přednáška na téma: Náhradní péče v rodině (třída 7.P) 
23.09.2015 – Knihovnické lekce – návštěva knihovny v Bohumíně (5.P) 
24.09.2015 – filmové představení – Kód Enigmy – Kino K3 Bohumín (1.A - 4.A,  

5.P - 8.P) 
30.09.2015 – Knihovnické lekce – návštěva knihovny v Bohumíně (1.A) 
02.10.2015 – divadelní představení – Hráči – Divadlo Aréna (6.P, 2.A) 
06.–09.10.2015 – testování žáků – Společnost pro kvalitu školy (1.A, 5.P) 
07.10.2015 – Aquacentrum Bohumín – Plave celé město 
16.10.2015 – přednáška pracovníka Renarkonu na téma: Drogy a já (5.P, 1.A) 
19.10.2015 – Knihovnické lekce – návštěva knihovny v Bohumíně (1.P) 
23.10.2015 – přednáška pracovníka PPP na téma Styly učení (1.P) 
04.11.2015 – filmové představení – Domácí péče – Kino K3 Bohumín (3.A, 4.A,  

7.P, 8.P) 
05.11.2015 – Knihovnické lekce – návštěva knihovny v Bohumíně (2.P) 
10.11.2015 – divadelní představení – Podivuhodná dobrodružství… (4.A) 
12.11.2015 – soutěž Mladý zoolog – ZOO Ostrava (1.P – 4.P)  
13.11.2015 – přednáška pracovníka Renarkonu na téma: Sexualita (2.A, 6.P), 

Tolerance a akceptace menšin (3.A, 7.P) 
16.11.2015 – filmové představení – Festival zimních sportů – Kino K3 Bohumín  

(1.–5.P) 
18.11.2015 – divadelní představení – Plešatá zpěvačka – Aréna Ostrava (8.P) 
19.11.2015 – Burza škol v Kulturním domě v Orlové 
20.11.2015 – přednáška pracovníka PPP na téma: Verbální a neverbální komunikace 

(3.P) 
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25.11.2015 – vzdělávací program Knihovny K3 Bohumín – Informační hrozby (2.P–
8.P, 1.A–4.A) 

25.–26.11.2015 – dějepisná soutěž studentů gymnázií v Chebu 
26.11.2015 – sportovní dopoledne – družební akce s partnerskou školou 
27.11.2015 – přednáška pracovníka Renarkonu na téma: Co si myslím o drogách (4.P), 

Komunikace a vztahy (2.P), Virtuální komunikace a netolismus (3.P) 
30.11.2015 – šachová simultánka se starostou Bohumína Ing. Víchou 
01.12.2015 – přednáška s besedou na téma: Nové trendy v marketingu – OPF Karviná 

(žáci semináře Základy ekonomiky a administrativy) 
04.12.2015 – městské kolo v aerobiku   
08.12.2015 – přednáška s besedou na téma: Sexuální výchova – PPP Karviná (4.P) 
09.12.2015 – soutěž v silovém čtyřboji  – tělocvična Gymnázia v Bohumíně 
11.12.2015 – šachový turnaj s družební školou v Polsku 
14.12.2015 – přednáška na téma Nové fyzikálně-chemické postupy genetického 

výzkumu (žáci semináře biologie) 
16.12.2015 – přednáška v krevním centru FN Ostrava (7.P) 
18.12.2015 – vánoční kapr pro primu 
21.12.2015 – hudební program: Devatero řemesel – desátá láska (1.P–7.P, 1.A–3.A) 
21.12.2015 – vánoční koncert žáků pro rodiče a sponzory v kině K3 Bohumín 
21.12.2015 – beseda maturantů se zástupci VŠ 
06.01.2016 – přednáška v krevním centru FN Ostrava (3.A) 
07.01.2016 – výukový program v ZOO Ostrava – Zimní výprava do tropů (1.A) 
27.01.2016 – hudební představení v kině K3 Bohumín pro žáky gymnázia – Pomáda 

z Bohumína  
01.02.2016 – profesní orientace – PPP Bohumín (2.A) 
03.02.2016 – přednáška pracovníka PPP na téma Verbální a neverbální komunikace 

(1.A) 
04.02.2016 – výukový program v ZOO Ostrava – Zimní výprava do tropů (5.P) 
05.02.2016 – projektový den: Den zdraví (1.A, 5.P) 
08.02.2016 – profesní orientace – PPP Bohumín (6.P) 
12.02.2016 – návštěva koncertu tanečního souboru Kates v kině K3 (1.–6.P, 1.A–2.A) 
23.02.2016 – přednáška v knihovně K3 – Hrdinové starého Řecka (1.P) 
07.03.2016 – závody – běh do schodů ve věži 
07.03.2016 – přednáška pro žáky – Naši vojáci v Afgánistánu  
09.03.2016 – přednáška pro žáky – S tebou a o Tobě (dívky 1.P) 
09.03.2016 – filmové představení – Kino K3 Bohumín – Expediční kamera (1.–5.P, 

1.A)  
22.03.2016 – hudební vystoupení pro postižené děti ve škole Slezské diakonie 

v Bohumíně 
23.03.2016 – beseda žáků maturitních ročníků s představiteli města Bohumín  
04.04.2016 – filmové představení pro žáky v Ostravě – Blízký daleký východ (1.A, 

5.P) 
06.04.2016 – přednáška pro dívky 3.A a 7.P na téma Prevence rakoviny prsu 
06.04.2016 – organizace krajského kola celostátní dějepisné soutěže 
08.04.2016 – okresní kolo Puškinův památník 
18.04.2016 – filmové představení pro žáky – Everest 
20.–25.04.2016 – testování žáků 3. ročníků – Projekt KVALITA 
25.04.2016 – divadelní představení pro žáky – Scapinova šibalství (1.A, 5.P) 
28.04.2016 – návštěva Ústavu soudního lékařství Brno (3.A, 7.P) 
03.05.2016 – návštěva výstavy v Ostravském muzeu na téma Cesty koření (1.A, 5.P) 
03.05.2016 – projektový den – Den Země   
04.05.2016 – beseda v knihovně K3 na téma: Historie komiksu (2.P, 3.P) 
05.05.2016 – návštěva MÚ v Bohumíně (1.P) 
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10.05.2016 – vernisáž výstavy studentských prací v Maryšce  
17.05.2016 – filmové představení pro žáky – Marťan 
18.05.2016 – filmové představení pro žáky – Muž na laně 
19.05.2016 – vzdělávací program s tvůrčí dílničkou – Knihovna K3 (1.P–4.P) 
25.05.2016 – soutěž o nejlepšího čtenáře v knihovně K3 (1.P–4.P) 
26.05.2016 – přednáška pro žáky – Preventivní program HASÍK - Ochrana člověka za 

mimořádných situací (1.P) – realizováno HZS Moravskoslezského kraje 
02.06.2016 – workshop s družební školou – Dopoledne plné pokusů 
07.06.2016 – přednáška pracovníků městské policie pro žáky 4.P na téma Prevence 
09.06.2016 – mezinárodní ekologická konference – spolupráce v oblasti přírodních věd 
09.06.2016 – vystoupení školního pěveckého sboru v Karlově Studánce 
14.06.2016 – výukový program – Svět techniky – U6 Dolní oblast Vítkovice (3.P) 
23.06.2016 – vzdělávací akce – Art and Science – VŠB –TU Ostrava (3.A, 7.P) 
23.06.2016  – návštěva koncertu ZUŠ Bohumín – Toulky staletími (1.P, 2.P) 
24.06.2016 – školní turnaj v ringu 
 

9) Poznávací zájezdy, exkurze a kurzy 
07.–11.09.2015 – adaptační kurz pro žáky primy (Horní Bečva) 
07.–12.09.2015 – poznávací zájezd do Anglie  
25.09.2015 – literárně historická exkurze do Olomouce (2.A) 
06.10.2015 – literárně historická exkurze do Olomouce (6.P) 
07.–09.10.2015 – poznávací exkurze do Prahy (4.A, 8.P) 
02.–07.11.2015 – jazykový pobyt pro žáky studující němčinu v Mnichově 
23.–24.11.2015 – dějepisná exkurze do Terezína (4.A, 8.P) 
07.12.2015 – zájezd do vánoční Vídně 
17.–23.01.2016 – lyžařský kurz Karlov – Penzion Roháč (2.P) 
15.02.2016 – historická exkurze do Osvětimi (4.A, 8.P, 3.A) 
13.–18.03.2016 – lyžařský kurz Karlov – Apartmány Praděd (1.A, 5.P) 
22.04.2016 – exkurze – Památník P. Bezruče v Opavě (3.A, 7.P) 
30.04.–01.05.2016 – pobyt pro žáky 3.P v Beskydech – projekt prevence kriminality – Právo 

na školách  
03.05.2016 – exkurze pro žáky 3.A a 7.P v Elektrárně Dětmarovice 
03.05.2016 – historická exkurze do Krakova (2.A, 6.P) 
09.05.2016 – geologická exkurze pro žáky 3.A a 7.P na VŠB –TU Ostrava 
13.06.2016 – návštěva Arboreta – Nový Dvůr u Opavy (1.A, 5.P) 
 

  
Sportovní kurz ve Vysokých Tatrách Adaptační kurz pro primu 
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I. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené 
Českou školní inspekcí 

V průběhu školního roku 2015–2016 bylo ve škole ve dnech 20. a 23. května 2016 
realizováno tematické šetření zaměřené na matematickou gramotnost žáků 2. stupně ZŠ 
a víceletých gymnázií. Šetření realizovali školní inspektoři ing. Hana Malarová 
a Mgr. Kazimierz Worek. Výstupem šetření bude tematická zpráva ČŠI. 

Jiné typy inspekcí nebyly v průběhu školního roku ve škole vykonány. 
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J. Základní údaje o hospodaření školy 

1) Výnosy – rozpis závazných ukazatelů organizace na rok 2015 

Závazné ukazatele organizace na rok 2015 jsou uvedeny v následujících tabulkách 

v Kč  

Příspěvek na provoz celkem 17 248 491,00 

v tom: 
Příspěvky a dotace ze státního rozpočtu – MŠMT 13 952 074,00 

Příspěvky neinvestiční – OPVK 467 417,00 

Příspěvky a dotace od zřizovatele 2 829 000,00 

Příspěvky a dotace od obce 192 000,00 

Odvod do rozpočtu kraje – odvod z investičního fondu 0,00 
 

Rozpis příspěvků a dotací ze státního rozpočtu – MŠMT 

v Kč  
 Poskytnuto Čerpáno 

Příspěvky a dotace ze státního rozpočtu 
celkem 

13 952 074,00 13 952 074,00 

v tom:   

UZ 33353 Přímé náklady na vzdělávání 13 433 000,00 13 433 000,00 

UZ 33052 Zvýšení platů pracovníků RŠ 402 368,00 402 368,00 

UZ 33061 Zvýšení odměňování pracovníků RŠ 
v roce 2015 

67 689,00 67 689,00 

UZ 33038 Hodnocení žáků a škol podle výsledků 
v soutěžích v roce 2014 – Excelence středních škol 
2014 

49 017,00 49 017,00 

 

v Kč  

DRUH  POSKYTNUTÉ  DOTACE Poskytnuto Čerpáno Rozdíl 

Přímé náklady na vzdělávání – UZ 33353 13 433 000,00 13 433 000,00 0,00 

v tom: 

Prostředky na platy 9 681 000,00 9 681 000,00 0,00 

OON 80 000,00 80 000,00 0,00 

Zákonné odvody 3 319 000,00 3 294 565,00 24 435,00 

FKSP 96 000,00 96 999,00 - 999,00 

Přímý ONIV vč. náhrad 257 000,00 280 436,00 - 23 436,00 

Rozvojový program "Zvýšení platů 
pracovníků RŠ" – UZ 33052 

402 368,00 402 368,00 0,00 

v tom: 

Prostředky na platy – pedagogové 298 050,00 298 050,00 0,00 

Zákonné odvody 101 337,00 101 337,00 0,00 

FKSP 2 981,00 2 981,00 0,00 
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Rozvojový program "Zvýšení odměňování 
pracovníků RŠ v roce 2015" – UZ 33061 

67 689,00 67 689,00 0,00 

v tom: 

Prostředky na platy 50 140,00 50 140,00 0,00 

Zákonné odvody 17 048,00 17 048,00 0,00 

FKSP 501,00 501,00 0,00 

Rozvojový program "Hodnocení žáků a škol 
podle výsledků v soutěžích v roce 2014 – 
Excelence středních škol 2014" – UZ 33038 

49 017,00 49 017,00 0,00 

v tom: 

Prostředky na platy 36 309,00 36 309,00 0,00 

Zákonné odvody 12 345,00 12 345,00 0,00 

FKSP 363,00 363,00 0,00 

DOTACE  ZE  SR  CELKEM 13 952 074,00 13 952 074,00 0,00 

 

DRUH POSKYTNUTÉ DOTACE Poskytnuto Čerpáno Rozdíl 

Projekty neinvestiční 467 417,00 467 417,00 0,00 

v tom: 
UZ 33058 OPVK (výzva č. 56) – 
projekt „Abychom neztratili řeč…“ 

467 417,00 467 417,00 0,00 

DOTACE NA PROJEKTY CELKEM 467 417,00 467 417,00 0,00 

 

Přímé náklady na vzdělávání 

Dotace na přímé náklady na vzdělávání (UZ 33353) tvořila jako každoročně nejvýznamnější dotaci 
ze státního rozpočtu. Rok 2015 byl třetím rokem, kdy již nebyly odděleny mzdové prostředky 
zvlášť pro pedagogické a zvlášť pro nepedagogické zaměstnance. 

Prostředky na platy a ostatní osobní náklady byly závaznými ukazateli, které byly dodrženy. Ostatní 
rozpočtované ukazatele u položek zákonné odvody, FKSP a přímý ONIV vč. náhrad byly stanoveny 
jako orientační, závazné byly jako celek a rovněž byly plně vyčerpány. 

Nedočerpané zákonné odvody byly použity na dofinancování přímého ONIV a FKSP. 

Na rok 2015 nám byl stanoven rozpočet ONIV ve výši 257 tis. Kč. Z této částky byly financovány 
odměny předsedům maturitních komisí a hodnotitelům maturitních zkoušek dle občanského 
zákoníku, náhrady za pracovní neschopnost, věcná režie stravování zaměstnanců, zákonné pojištění, 
OOPP, cestovní náhrady zaměstnanců, preventivní prohlídky zaměstnanců, účastnické poplatky 
za školení, učební pomůcky, učebnice a knihy. 

Rozvojový program "Zvýšení platů pracovníků regionálního školství" 

Přidělené finanční prostředky (UZ 33052) byly použity na platy všech zaměstnanců organizace. 
Jednalo se o „tabulkové“ navýšení platů všech státních zaměstnanců od 01. 11. 2014. Přidělená 
účelová dotace byla závazným ukazatelem a byla plně vyčerpána v souladu s podmínkami 
rozvojového programu. 

Rozvojový program "Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015" 

Přidělené finanční prostředky (UZ 33061) byly použity na platy všech zaměstnanců organizace. 
Jednalo se o „tabulkové“ navýšení platů všech státních zaměstnanců od 01. 11. 2015. Přidělená 
účelová dotace byla závazným ukazatelem a byla plně vyčerpána v souladu s podmínkami 
rozvojového programu. 
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Rozvojový program "Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2014 – Excelence 
středních škol 2014" 

Přidělené finanční prostředky (UZ 33038) jsme plně vyčerpali v souladu s jejich určením, 
tj.  na platy pedagogických zaměstnanců. Tato částka byla vyplacena formou odměn těm 
vyučujícím, kteří se věnovali talentovaným žákům školy, které připravovali na různé soutěže. Žáci 
v soutěžích obsadili přední místa a dosáhli vynikajících výsledků. Vyučující se žákům věnovali 
velmi zodpovědně, často v rámci mimoškolních vzdělávacích aktivit a přispěli tak ke zvýšení 
kvality vzdělávání ve škole. 

Účelové prostředky v rámci OPVK 

Jednalo se o projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – "Výzva 
č. 56" s názvem Abychom neztratili řeč… (číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.2583). 

Projekt byl jednoletý a byl zahájen 1. července 2015, ukončen byl 31. prosince 2015. Prostředky 
výše uvedeného projektu byly neinvestiční a byly plně vyčerpány v souladu s pravidly projektu. 

Závěrečná monitorovací zpráva byla schválena dne 18. 02. 2016. 

 

Rozpis příspěvků a dotací od zřizovatele 

v Kč  

 Poskytnuto Čerpáno 

Příspěvky a dotace od zřizovatele celkem 2 829 000,00 2 819 000,00 

v tom:   

UZ 00000 Provozní náklady 2 389 000,00 2 389 000,00   

UZ 00135 Účelové prostředky na úhradu nákladů 
spojených se soutěží Puškinův památník 

10 000,00 0,00 

UZ 00205 Účelové prostředky na krytí odpisů majetku 240 000,00 240 000,00 

UZ 00206 Účelové prostředky na podporu 
zabezpečení škol a školských zařízení 

190 000,00 190 000,00 

 
v Kč  

DRUH POSKYTNUTÉ DOTACE Poskytnuto Čerpáno Rozdíl 

Dotace na provoz celkem – odbor školství, 
mládeže a sportu 

2 389 000,00 2 389 000,00 0,00 

v tom: UZ 00000 Provozní náklady 2 389 000,00 2 389 000,00 0,00 

Účelové dotace celkem – odbor školství, mládeže 
a sportu 

430 000,00 430 000,00 0,00 

v tom: 

UZ 00205 – prostředky na krytí odpisů 
DHM a DNH 

240 000,00 240 000,00 0,00 

UZ 00206 – podpora zabezpečení škol 
a školských zařízení 

190 000,00 190 000,00 0,00 

Účelové dotace celkem – odbor školství, mládeže 
a sportu 

10 000,00 0,00 10 000,00 

v tom: 
UZ 00135 – úhrada nákladů spojených 
se zajištěním krajského kola 50. 
ročníků soutěže Puškinův památník 

10 000,00 0,00 10 000,00 

DOTACE OD ZŘIZOVATELE CELKEM 2 829 000,00 2 819 000,00 10 000,00 
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Z rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu jsme jako každoročně obdrželi dotaci na vlastní 
provoz organizace (UZ 00000) a účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM (UZ 00205). 

V roce 2015 nám byla opětovně stanovena částka na částečné pokrytí nákladů spojených 
se zajištěním správy majetku prostřednictvím softwaru FaMa+ ve výši 34 tis. Kč, která byla 
součástí provozní dotace. Poskytnuté prostředky byly vyplaceny formou odměn včetně 
souvisejících odvodů zaměstnancům zajišťujícím správu tohoto softwaru na škole. 

V roce 2015 nám byla účelově poskytnuta dotace na podporu a zabezpečení škol a školských 
zařízení (UZ 00206). Dotaci jsme plně vyčerpali na stanovený účel – pořízení kamerového systému 
včetně instalace (byly zakoupeny venkovní a vnitřní kamery, záznamový server, software pro 
dohled a záznam, záložní zdroj, switch). 

Mimořádně jsme obdrželi v roce 2015 účelovou dotaci na úhradu nákladů spojených se zajištěním 
krajského kola 50. ročníku soutěže Puškinův památník. Prostředky byly určeny k čerpání v období 
od 01. 11. 2015 do 31. 05. 2016. V hodnoceném roce 2015 nebyly poskytnuté prostředky čerpány. 

 

Rozpis příspěvků a dotací na projekty 

v Kč  

 Poskytnuto Čerpáno 

Projekty neinvestiční celkem r. 2015 467 417,00 467 417,00 
v tom:   

UZ 33058 OPVK (výzva č. 56) – projekt 
„Abychom neztratili řeč…“ 

467 417,00 467 417,00 

 

Jednalo se o projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost "Výzva 
č. 56" s názvem Abychom neztratili řeč… (číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.2583). 

Cílem výzvy č. 56 byl rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuka cizích jazyků a podpora 
matematiky, přírodovědných a technických oborů. Výzva č. 56 byla vyhlášena v rámci OP 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost v prioritní ose 1, oblasti podpory 1.1. 

Cíle projektu: 

- zlepšení jazykových kompetencí pedagogů školy, 
- zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO. 

Klíčové aktivity projektu: 

 2 – Zahraniční jazykový kurz pro učitele 
 Počet jednotek:  3 
 Výstupy:   3 osvědčení o absolvování zahraničního jazykového kurzu 

3 zprávy ze zahraničního jazykového kurzu 

V průběhu hlavních prázdnin se krátkodobého intenzivního jazykového kurzu v zahraničí zúčastnily 
3 vyučující školy. Dvě vyučující francouzského jazyka vycestovaly na konci července do NICE, 
kurz ukončily 01. 08. 2015. V polovině srpna vycestovala vyučující anglického jazyka 
do Brightonu, kurz ukončila 23. 08. 2015. 

 4 – Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky 
 Počet jednotek:  2 
 Výstupy:   2 zprávy z jazykově-vzdělávacího pobytu vč. seznamu žáků 

20 žáků školy, kteří studují německý jazyk, absolvovalo počátkem listopadu jazykově-vzdělávací 
pobyt v Německu (Mnichově) s výukou německého jazyka ve vzdělávací instituci v délce 
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9 vyučovacích hodin. Součástí pobytu bylo také seznámení žáků s reáliemi Mnichova. Žáky 
doprovázely dvě vyučující školy. 

Projekt byl jednoletý a byl zahájen 1. července 2015, ukončen byl 31. prosince 2015. Prostředky 
výše uvedeného projektu byly neinvestiční a byly plně vyčerpány v souladu s pravidly projektu. 

Závěrečná monitorovací zpráva byla schválena 18. 02. 2016. 

 

Účelové prostředky od Města Bohumín na rok 2015 jsou uvedeny v následující tabulce 

Rozpis příspěvků a dotací od obce 

v Kč  

 Poskytnuto Čerpáno 

Příspěvky a dotace od obce celkem 192 000,00 189 000,00 
v tom:   

UZ 00002 Sportovní aktivity v areálu spol. Bospor s. r. o. 30 000,00 30 000,00 

UZ 00002 Sportovní aktivity v nové sportovní hale 47 000,00 47 000,00 

UZ 00002 Modernizace výuky 50 000,00 50 000,00 

UZ 00002 Škola v přírodě pro žáky primy 45 000,00 42 000,00 

UZ 00002 Ek. konference a workshop s mezinárodní účastí 5 000,00 5 000,00 

UZ 00002 Celostátní dějepisná soutěž v Chebu – krajské kolo 5 000,00 5 000,00 

UZ 00002 Celostátní dějepisná soutěž v Chebu – účast 5 000,00 5 000,00 

UZ 00002 Plavecké závody v rámci příhraniční spolupráce 5 000,00 5 000,00 

 

Od Města Bohumín jsme obdrželi 8 účelových dotací v celkové výši 192 tis. Kč, a to na sportovní 
aktivity žáků školy v rámci výuky v areálu společnosti Bospor s. r. o. (podmínkou čerpání byla 
spoluúčast školy ve výši 20 %), na sportovní aktivity žáků školy v nové sportovní hale, 
na modernizaci výuky (nákup knih, učebnic, učebních pomůcek apod.) ve výši 50 tis. Kč, 
na realizaci akcí ekologická konference a workshop s mezinárodní účastí, celostátní dějepisná 
soutěž gymnázií v Chebu (dotace na krajské kolo a dotace na případný postup do celostátního kola) 
a plavecké závody v rámci příhraniční spolupráce v celkové výši 20 tis. Kč. Poslední dotace byla 
poskytnuta na školu v přírodě pro žáky primy (ubytování a stravování) ve výši 45 tis. Kč. 

Sedm dotací jsme vyčerpali v souladu s jejich účelem určení v plné výši. Dotace na školu v přírodě 
nebyla plně vyčerpána. Do rozpočtu města byly vráceny prostředky ve výši 3 tis. Kč (dva žáci 
primy se školy v přírodě nezúčastnili z rodinných důvodů). 

 

Celkové výnosy organizace v roce 2015 dle jednotlivých účelových znaků (použitých zdrojů) 

hlavní činnost 

v Kč  

UZ 00000 Dotace od zřizovatele – Provozní náklady 2 389 000,00 

UZ 00002 Dotace od obce 189 000,00 

UZ 00005 Příjmy z vlastní činnosti 345 891,46 

UZ 00135 Dotace od zřizovatele – Puškinův památník 0,00 

UZ 00205 Dotace od zřizovatele – Krytí odpisů majetku 240 000,00 
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UZ 00206 
Dotace od zřizovatele – Zabezpečení škol a školských 
zařízení 

190 000,00 

UZ 33353 Dotace ze SR – Přímé náklady na vzdělávání 13 433 000,00 

UZ 33052 Dotace ze SR – Zvýšení platů pracovníků RŠ 402 368,00 

UZ 33061 
Dotace ze SR – Zvýšení odměňování pracovníků RŠ 
2015 

67 689,00 

UZ 33038 Dotace ze SR – Excelence středních škol 2014 49 017,00 

UZ 33031 
Dotace ze SR – Projekt OPVK "Abychom neztratili 
řeč…" 

467 417,00 

Celkem  17 773 382,46 
 

doplňková činnost 

v Kč  

UZ 00000 Výnosy z doplňkové činnosti 94 299,90 

Celkem  94 299,90 

 

Tabulka – vlastní příjmy v letech 2006–2015 
(mimo rezervní fond, investiční fond a fond odměn) 

v Kč  

 
Výnosy z činnosti 
- prodeje služeb 

Další výnosy z činnosti 
Fin. 

výnosy 
Ostatní 
výnosy 

 Reklama Ostatní 
Pronájmy 

čistý 
nájem 

Pronájmy 
služby 

Výpůjčky 
služby 

Ostatní 
vč. darů 

Úroky 
bank. 
účtů 

Tržby z 
prodeje 

2006 6 500 11 335 52 785 37 253 13 140 12 842 12 991 1 234 

2007 10 000 25 531 68 979 45 270 12 300 3 406 14 808 4 324 

2008 20 000 24 545 57 330 45 595 8 700 5 381 16 562 16 482 

2009 0 15 351 40 912 40 894 3 720 2 827 12 619 0 

2010 0 33 713 0 0 5 500 13 308 13 306 0 

2011 0 24 011 0 0 6 340 4 264 2 688 0 

2012 0 13 505 0 0 5 640 2 878 2 313 0 

2013 0 20 458 0 0 5 560 32 370 4 994 1 600 

2014 4 000 16 474 0 0 3 660 5 567 3 360 3 000 

2015 0 18 005 0 0 14 389 139 031 1 680 0 

 

2) Náklady – analýza čerpání prostředků roku 2015 

Celkové náklady organizace v roce 2015 dle jednotlivých účelových znaků (použitých zdrojů) 

hlavní činnost 

v Kč  

UZ 00000 Náklady z dotace zřizovatele na provoz 2 389 000,00 

UZ 00002 Náklady z dotace obce 189 000,00 

UZ 00005 Náklady hrazené z vlastních zdrojů 345 891,46 
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UZ 00135 Náklady z účelové dotace zřizovatele – Puškinův památník 0,00 

UZ 00205 
Náklady z účelové dotace zřizovatele – Krytí odpisů 
majetku 

240 000,00 

UZ 00206 
Náklady z dotace zřizovatele – Zabezpečení škol a 
školských zařízení 

190 000,00 

UZ 33353 Náklady z dotace ze SR – Přímé náklady na vzdělávání 13 433 000,00 

UZ 33052 Náklady z dotace ze SR – Zvýšení platů pracovníků RŠ 402 368,00 

UZ 33061 
Náklady z dotace ze SR – Zvýšení odměňování pracovníků RŠ 
2015 

67 689,00 

UZ 33038 Náklady z dotace ze SR – Excelence středních škol 2014 49 017,00 

UZ 33031 
Náklady z dotace ze SR – Projekt OPVK "Abychom neztratili 
řeč…" 

467 417,00 

Celkem  17 773 382,46 
 

doplňková činnost 

v Kč  

UZ 00000 Náklady hrazené z doplňkové činnosti 38 809,40 

Celkem  38 809,40 

 

Analýza – provozní náklady 

v tis. Kč  

 Čerpání 
Celková výše nákladů z hlavní činnosti 17 773 382,46 

v tom: 

Mzdové náklady 10 204 251,00 

Zákonné sociální pojištění a sociální náklady 3 570 808,60 

Opravy a udržování 424 311,09 

Odpisy majetku 241 209,00 

Ostatní provozní náklady z hlavní činnosti 3 332 802,77 

z 
to

ho
: 

Spotřeba materiálu 355 525,95 

Spotřeba energie 739 112,90 

Cestovné 262 910,00 

Ostatní služby 1 309 270,10 

Ostatní náklady 56 574,21 

DDHM vč. učebních pomůcek 609 409,61 

 

Náklady na spotřebu materiálu 

Náklady jako celek v porovnání s rokem 2014 poklesly o cca 36 tis. Kč.  Tyto náklady lze rozdělit 
do dvou skupin: 

První skupina se týká materiálu pro běžné zajištění provozu (např. čisticí a hygienické prostředky, 
kancelářský materiál vč. tonerů, materiál pro údržbu a opravy, DDHM do 3 tis. Kč.). Náklady 
v roce 2015 činily cca 213 tis. Kč a vzrostly oproti roku 2014 o cca 7 tis. Kč (mírné navýšení 
u DDHM, čisticích prostředků, spotřeby tonerů; ostatní komodity bez významnějších změn). 
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Druhou skupinu tvoří náklady na výuku a vzdělávání (např. nákup bezplatně poskytovaných 
učebnic, učebních pomůcek do 3 tis. Kč, nákup knih do žákovské a učitelské knihovny, nákup 
časopisů a materiálu pro výuku). Náklady v roce 2015 činily celkem cca 142 tis. Kč a poklesly 
oproti roku 2014 o cca 43 tis. Kč. Nejvyšší pokles zaznamenaly náklady na učebnice 
(cca 34,9 tis. Kč) a náklady na materiál pro výuku (cca 13,9 tis. Kč). Mírně vzrostly náklady 
na časopisy (cca 2 tis. Kč), náklady na knihy do knihoven (cca 1,2 tis. Kč) a náklady na učební 
pomůcky (cca 2,6 tis. Kč). Ostatní náklady nedoznaly podstatnějších změn. 

Náklady na cestovné 

Celkové náklady na cestovné v roce 2015 činily cca 262,9 tis. Kč, z toho cestovné na zahraniční 
pracovní cesty cca 199,3 tis. Kč. Výrazné navýšení nákladů na cestovné o cca 181,4 tis. Kč oproti 
roku 2014 má souvislost s projektem „Abychom neztratili řeč…“. Náklady na cestovné za tento 
projekt činily celkem 186,8 tis. Kč. 

Po odečtení těchto nákladů zjistíme, že položka na cestovné byla snížena oproti roku 2014 
o cca 5,4 tis. Kč, z toho u tuzemských pracovních cest byla zvýšena o cca 5,8 tis. Kč, 
u zahraničních pracovních cest byla snížena o cca 11,2 tis. Kč. 

Náklady na ostatní služby 

Náklady na ostatní služby vzrostly oproti roku 2014 cca o 233,8 tis. Kč z 1 075,5 tis. Kč 
na 1 309,3 tis. Kč. Kč. Výrazné navýšení nákladů na ostatní služby oproti roku 2014, které 
vykazujeme, má opět souvislost s projektem „Abychom neztratili řeč…“. Tyto náklady na projekt 
činily 265,9 tis. Kč. 

Po odečtení těchto nákladů zjistíme, že ve skutečnosti došlo ke snížení nákladů na ostatní služby 
oproti roku 2014 o cca 32,1 tis. Kč.  

Některé dílčí služby se mírně navýšily (náklady na revize, náklady na inzerci, náklady na nákup 
ostatních služeb), jiné se naopak snížily (náklady na drobný dlouhodobý nehmotný majetek, 
náklady na odvoz a likvidaci odpadu, náklady na věcnou stravovací režii žáků, náklady na telefonní 
hovory, náklady na správu počítačové sítě, nájemné apod.). Většina nákladů na služby však zůstala 
v podstatě na stejné úrovni jako v roce 2014 (bankovní poplatky, náklady na pronájem kopírek, 
náklady na připojení k internetu, ostrahu objektů, zpracování mezd, služby pošt apod.). 

Náklady na drobný hmotný a nehmotný majetek včetně učebních pomůcek 

V roce 2015 jsme pořídili drobný majetek (účet 558) za cca 609,4 tis. Kč, což je 
o cca 139,5 tis. Kč méně než v roce 2014. 

V roce 2014 měl velký podíl na celkových nákladech drobného majetku nákup výpočetní techniky 
a programového vybavení v rámci projektu „Učíme se pro život v 21. století“ v celkové hodnotě 
cca 404,5 tis. Kč, který byl v roce 2014 ukončen, a nákup zahradních setů z projektu EVVO 
„Badatelna pod jasany“ v celkové výši 49,9 tis. Kč, projekt byl rovněž v roce 2014 ukončen. 

V roce 2015 je na účtu 558 proúčtován sponzorský hmotný dar v celkové výši 117,7 tis. Kč. 
Za cca 135,9 tis. Kč jsme nakoupili výpočetní techniku pro nově vybudovanou učebnu (počítače, 
switch). Cca 262,6 tis. Kč jsme vynaložili na pořízení kamerového systému. Část těchto nákladů 
jsme hradili z účelové dotace zřizovatele, část z vlastních zdrojů. 

Za cca 93,2 tis. Kč byl nakoupen majetek pro dovybavení školních sbírek (fotoaparát, sada 
elektrochemie) a majetek do nové učebny výpočetní techniky a několika kabinetů vyučujících (stoly 
pro PC, tabule, kuchyňský kout, tiskárna).  

Ostatní náklady související s běžným provozem školy nezaznamenaly žádné podstatnější změny. 
Většinou došlo k mírnému snížení nebo zvýšení nákladů. 
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Samostatnou kapitolou provozních nákladů jsou energie. Vývoj nákladů na energie a jejich spotřeba 
v měrných jednotkách je vyjádřena v tabulce a níže uvedených grafech. 
 

Tabulka – spotřeba energií v letech 2005–2015 

v Kč  
 Voda Elektrická energie Plyn 

 Spotřeba 
celkem 
vč. DČ 

z toho: 
HČ 

Spotřeba 
celkem 
vč. DČ 

z toho: 
HČ 

Spotřeba 
celkem 
vč. DČ 

z toho: 
HČ 

 m3 Kč Kč kWh Kč Kč m3 Kč Kč 

2005 911 56 579 56 095 70 416 260 264 257 846 61 774 510 194 510 073 

2006 1 199 74 213 73 529 69 629 308 053 306 349 52 726 581 725 581 637 

2007 968 69 252 68 451 67 860 304 525 304 165 43 934 438 209 438 128 

2008 880 77 202 76 608 65 914 314 907 314 607 42 811 547 529 547 487 

2009 1 005 86 087 85 760 62 680 291 374 291 236 45 813 622 634 622 610 

2010 887 83 742 69 775 66 080 269 784 253 409 50 141 635 260 630 453 

2011 880 88 259 73 133 63 880 274 863 260 885 42 675 631 856 626 429 

2012 790 90 242 76 649 57 280 262 238 248 434 46 717 551 036 545 659 

2013 648 85 691 72 818 55 542 262 076 248 535 46 710 578 912 572 948 

2014 655 92 498 82 063 50 799 217 340 207 062 38 530 468 991 462 990 

2015 655 
51 692 41 601 

50 094 212 622 203 054 42 487 499 300 494 458 
47 660* 47 660* 

* částka za srážkovou vodu, která je od roku 2015 účtována na účet 518 (do roku 2014 na účet 502) 
 

Celkové náklady na energie (účet 502) jsou oproti roku 2014 nižší (cca o 15,2 tis. Kč). Pokud však 
připočítáme také náklady za srážkovou vodu (od roku 2015 účtovány na účet 518) zjistíme, že došlo 
k mírnému nárůstu nákladů na energie oproti roku 2014, a to o cca 32,5 tis. Kč. Tato částka přesně 
vypovídá o spotřebě nákladů na energie za rok 2015 v porovnání s rokem 2014. 

Spotřeba energií v měrných jednotkách se mírně snížila u elektrické energie, naopak výrazněji 
vzrostla u plynu, mírně u vodného a stočného. Spotřeba v měrných jednotkách u položky voda 
je každý rok uvedena pouze za vodné a stočné (bez srážkové vody). 

Kromě vodného a stočného, kde je stanovena cena za 1 m3, je cena ostatních energií (plyn, 
elektrická energie) tzv. složená. 

Vodné a stočné 

Ve sledovaném roce jsme spotřebovali v měrných jednotkách o 10 m3 vody více než v roce 
předcházejícím. Tento nárůst je zanedbatelný. Spotřeba vody se dostala na úroveň, na které 
by se měla pohybovat také v dalších letech (počet žáků školy se ustálil na počtu cca 325). Přestože 
spotřeba vzrostla jen nepatrně, celkové náklady jsou vyšší, a to o cca 6,9 tis. Kč. Příčinou 
je každoroční navyšování ceny této komodity – v roce 2015 činilo navýšení 4,28 %. 

Elektrická energie 

Spotřeba elektrické energie v měrných jednotkách oproti roku 2014 poklesla o 705 kWh. Nemalý 
vliv na poklesu spotřeby elektrické energie mají klimatické podmínky, ale také postupná výměna 
staré výpočetní techniky a zářivkových těles. 
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Celkové náklady na tuto komoditu se snížily o cca 4,7 tis. Kč, což odpovídá poklesu spotřeby. 
Spotřeba elektrické energie by se v dalších letech měla pohybovat na úrovni let 2014–2015. 

Plyn 

Celkové náklady na spotřebu plynu v roce 2015 vzrostly, a to o cca 30,3 tis. Kč, spotřeba v měrných 
jednotkách vzrostla o 3 957 m3. 

Na spotřebu plynu v jednotlivých letech mají ve velké míře vliv klimatické podmínky převážně 
na přelomu roku. Srovnávaný rok 2014 byl teplotně velice příznivý, spotřeba byla velmi nízká. 
V roce 2015 již došlo k mírnému nárůstu spotřeby v měrných jednotkách a úměrně tomu se zvýšily 
také náklady za spotřebu plynu. 

Předpokládáme, že při stávajícím trendu teplotně nadprůměrných zim se spotřeba plynu v dalších 
letech bude pohybovat na úrovni let 2011–2015. 

 

Graf vývoje spotřeby energií v letech 2005–2015 v měrných jednotkách 
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3) Doplňková činnost 

Gymnázium Františka Živného v Bohumíně od roku 2002 provozuje doplňkovou činnost, která 
se uskutečňuje mimo povinnosti dané schválenými vzdělávacími programy. 

Její rozsah je stanoven zřizovací listinou. Jedná se o: 

 provádění rekvalifikačních, odborných a vzdělávacích kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí 
včetně zprostředkování (okruh 101), 

 pronájem majetku (okruh 109), 

 provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti (okruh 
129). 

V roce 2015 došlo k úpravě okruhu „pronájem majetku“ (109). Pronájem tělocvičny byl přesunut 
z okruhu „pronájem majetku“ (109) do nového okruhu „provozování tělovýchovných a sportovních 
zařízení a organizování sportovní činnosti“ (129). 

Od 26. 06. 2015 nám byla upravena zřizovací listina. 

Náklady a výnosy doplňkové činnosti se v účetnictví školy odlišují od nákladů hlavní činnosti 
analytikou (AÚ 00–29). 

Hlavním zdrojem příjmů z doplňkové činnosti jsou od roku 2010 příjmy z  nájemného. Celková 
výše příjmů v roce 2015 činila z čistého nájemného 33,38 tis. Kč, režie z nájmů činila 29,52 tis. Kč. 
Gymnázium pronajímalo hlavně tělocvičnu, posilovnu a bufet. O pronájem tělocvičny byl v roce 
2015 nižší zájem než v letech předcházejících. Velký vliv na snižující se počet hodinových 
pronájmů tělocvičny mělo otevření nové sportovní haly v Bohumíně. Počet těchto příležitostných 
pronájmů však ovlivňuje konečnou výši zisku za tuto část doplňkové činnosti. Předpokládáme, 
že tyto příjmy v dalších letech budou alespoň na stejné úrovni jako v hodnoceném roce. 

Příjmy z výpůjček jsou příjmem hlavní činnosti a tato činnost není zisková.  

V rámci doplňkové činnosti se také pořádají vzdělávací kurzy, které však nejsou uskutečňovány 
za účelem vytvoření velkého zisku. V roce 2015 gymnázium opět pořádalo přípravný kurz pro žáky 
5. a 9. tříd základních škol k přijímacím zkouškám z jazyka českého a z matematiky. Celkové 
výnosy činily 31,4 tis. Kč. V pořádání těchto kurzů chceme pokračovat také v dalších letech, 
nezbytným předpokladem ale musí být zájem žáků základních škol. 

Výše zisku v této oblasti doplňkové činnosti se odvíjí od počtu žáků v kurzu. Hlavním nákladem 
je odměna lektorovi. 

 

Hospodaření doplňkové činnosti v roce 2015 

v Kč  

Okruh doplňkové činnosti Výnosy Náklady Zisk 

Pořádání vzdělávacích kurzů 31 400,00 7 800,00 23 600,00 

Pronájem majetku 11 077,40 11 022,40 55,00 

Pronájem tělovýchovných a sportovních 
zařízení 

51 822,50 19 987,00 31 835,50 

Celkem DČ před zdaněním 94 299,90 38 809,40 55 490,50 

Daň z příjmů 0,00 

Celkem DČ po zdanění 94 299,90 38 809,40 55 490,50 
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Porovnání hospodaření dle okruhů doplňkové činnosti v letech 2010–2015 

v Kč  

Okruh doplňkové 
činnosti 

Výnosy Náklady Zisk 

Pořádání 
vzdělávacích 

kurzů 
(101) 

Rok Rok Rok 

2010 36 000,00 2010 8 940,00 2010 27 060,00 

2011 29 700,00 2011 8 040,00 2011 21 660,00 

2012 29 900,00 2012 10 040,00 2012 19 500,00 

2013 27 200,00 2013 7 800,00 2013 19 400,00 

2014 33 100,00 2014 7 800,00 2014 25 300,00 

2015 31 400,00 2015 7 800,00 2015 23 600,00 

 

Pronájem majetku 
(109) 

Rok Rok Rok 

2010 76 636,30 2010 40 863,30 2010 35 773,00 

2011 87 415,50 2011 42 248,50 2011 45 167,00 

2012 89 193,70 2012 42 393,70 2012 46 800,00 

2013 86 446,50 2013 44 243,00 2013 42 203,50 

2014 70 376,10 2014 34 139,60 2014 36 236,50 

2015 11 077,40 2015 11 022,40 2015 55,00 

 

Pronájem 
tělovýchovných a 

sportovních 
zařízení (129) 

Rok Rok Rok 

2015 51 822,50 2015 19 987,00 2015 31 835,50 

 

Porovnání výsledku hospodaření dle okruhů doplňkové činnosti v letech 2010–2015 

v Kč  

Okruh doplňkové činnosti 
VH 

r. 2011 
VH 

r. 2012 
VH 

r. 2013 
VH 

r. 2014 
VH 

r. 2015 

Pořádání vzdělávacích kurzů 21 660,00 19 500,00 19 400,00 25 300,00 23 600,00 

Pronájem majetku 45 167,00 46 800,00 42 203,50 36 236,50 55,00 

Pronájem těl. a spor. zařízení 0,00 0,00 0,00 0,00 31 835,50 

Celkem VH před zdaněním 66 827,00 66 300,00 61 603,50 61 536,50 55 490,50 

Celkem VH po zdanění 66 827,00 66 300,00 61 603,50 61 536,50 55 490,50 
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4) Nejdůležitější akce školního roku 2015–2016, tj. od 01. 09. 2015    
do 31. 08. 2016 

K nejvýznamnějším realizovaným akcím v hodnoceném školním roce 2015–2016 patří „Oprava 
podlahy v tělocvičně školy a výměna podlahových krytin v přilehlých šatnách včetně malování 
a nátěru dveří“ a „Oprava a výměna svítidel na chodbách školy“. 

Celkové náklady na obě akce činily 665.378,89 Kč, z toho: 

 oprava podlahy v tělocvičně a výměna podlahových krytin v přilehlých šatnách 
192.805,00 Kč 

 malování a nátěr dveří v tělocvičně a v přilehlých prostorách    66.311,00 Kč 
 oprava a výměna svítidel – 1. a 2. část     406.262,89 Kč 

Mezi další významnou akci realizovanou v hodnoceném školním roce, která však byla ukončena 
až v průběhu září 2016 se řadí celková rekonstrukce kanceláře a účtárny školy. 

Celkové náklady činily 299.484,00 Kč. 

 rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení včetně datových sítí    98.930,00 Kč 
 výměna podlahových krytin         39.083,00 Kč 
 malování a nátěr dveří         18.000,00 Kč 
 výměna nábytku        143.471,00 Kč 

Přehled dalších jednotlivých akcí realizovaných ve školním roce 2015–2016 

 pořízení kamerového systému vč. softwaru   316.657,00 Kč 
 zakoupení učebnic     17.611,00 Kč 
 zakoupení knih do ŽK a UK       9.747,00 Kč 
 zakoupení UP pro sbírky CJ, Tv, Ze, Bi, IVT – model lebky,  

pitevní soupravy, mapy, fotoaparát, počítačové sestavy, dataprojektor apod. 128.330,00 Kč 
 malování školy           35.188,00 Kč 
 

V červnu 2016 jsme vypracovali investiční záměr na akci „Oprava jižní fasády gymnázia“, který 
nám byl odborem investičním a majetkových Krajského úřadu Moravskoslezského kraje schválen. 
Předpokládané náklady činily 1.800 tis. Kč. Akce byla zahájena v červenci 20016, ukončení 
se předpokládá v listopadu 2016. 
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Významným zdrojem příjmů naší organizace jsou finanční dary získané od sponzorů. Jejich 
konkrétní výši přehledně zachycuje následující tabulka a graf: 

 

Rok Finanční částka v Kč 
2000 15 000 
2001 100 500 
2002 238 000 
2003 135 000 
2004 274 600 
2005 339 000 
2006 385 000 
2007 421 943 
2008 619 584 
2009 311 764 
2010 402 315 
2011 368 028 
2012 154 676 
2013 129 440 
2014 184 110 
2015 219 039 

2016 – do 31. 08. 2016 149 162 

Celkem od roku 2000 4 447 161 

 

 

15 000

100 500

238 000

135 000

274 600

339 000
385 000

421 943

619 584

311 764

402 315

368 028

154 676

129 440

184 110

219 039

149 162

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

v 
K

č

Vývoj sponzorských darů 2000–2016



 

 43

K. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 
programů 

1) Projekt Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání s maturitní 
zkouškou 

V říjnu 2015 se škola účastnila testování vstupní úrovně žáků prvních ročníků a kvinty v rámci 
projektu Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělávání poskytujících střední vzdělání s maturitní 
zkouškou. Celkem se zapojilo 51 žáků školy. 

Projekt realizovala Společnost pro kvalitu školy, o.s. 

Test obsahoval 3 části: test z českého jazyka, test z matematiky a anglického jazyka. Celkem 
se testování účastnilo 6021 žáků z 80 škol. 

Celkovou procentuální úspěšnost žáků prvních ročníků gymnázia a srovnání s ostatními 
školami ukazuje následující tabulka: 

 
 Gymnázium Bohumín 

průměrná úspěšnost v % 
Percentil 

Gymnázia Bohumín v rámci relativního 
přírůstku znalostí 

ke všem 
zúčastněným 

školám 

k zúčastněným 
gymnáziím 

Český jazyk 63,1 79 38 
Matematika 66,0 79 41 
Anglický jazyk 83,9 85 59 

Výsledky byly projednány s vyučujícími jednotlivých předmětů a na základě doporučení realizující 
společnosti byla projednána strategie postupu výuky s vedoucími předmětových komisí. Každý žák, 
který se účastnil testování, byl seznámen s výsledky, jichž dosáhl. Výrazně lepších výsledků 
ve všech předmětech dosáhli žáci osmiletého oboru vzdělání (třída 5.P), kteří se na gymnáziu 
vzdělávají už pátým rokem. 

2) Projekt Testování žáků 3. ročníků oborů vzdělání s maturitní 
zkouškou 

V průběhu května 2016 proběhlo testování žáků třetích ročníků středních škol, kteří se účastnili 
testování již v rámci programu KVALITA 2013. 

Test obsahoval několik částí: test z českého jazyka, test z matematiky základní, test z matematiky 
rozšířené, test z anglického jazyka a německého jazyka. Žáci naší školy se testování z německého 
jazyka a matematiky rozšířené neúčastnili. Hlavním cílem programu KVALITA bylo zjištění 
výsledků vzdělávání žáků ve dvou časově vzdálených bodech vzdělávací dráhy a jejich porovnáním 
určit tzv. relativní přírůstek znalostí (přidanou hodnotu), tj. kvalitu vzdělání, kterou škola danému 
žákovi poskytuje.  

Výsledky, které společnost SCIO škole poskytla, konstatovaly následující skutečnosti: 

Český jazyk a literatura: výsledky školy jsou nadprůměrné, škola patří mezi úspěšné školy a má 
lepší výsledky než 80 % zúčastněných škol. Přidaná hodnota vzdělávání ve skupině podobných škol 
je průměrná, což při převedení na škálu testu ve 3. ročníku znamená zlepšení o 15 % od testování 
v 1. ročníku. 

Matematika: škola se výsledky v matematice řadí mezi lepší průměrné školy a má lepší výsledky 
než 60 % zúčastněných škol. Přidaná hodnota ve vzdělávání je ve skupině podobných škol 
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podprůměrná, což při převedení na škálu testu ve 3. ročníku znamená zlepšení o 9 % od testování 
v 1. ročníku. 

Anglický jazyk: výsledky školy jsou špičkové. Škola patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol 
v testování. Přidaná hodnota ve vzdělávání je ve skupině podobných škol průměrná, což při 
převedení na škálu testu ve 3. ročníku znamená zlepšení o 30 % od testování v 1. ročníku. 

Zjištěné skutečnosti ukazuje následující tabulka: 

 Gymnázium 
Bohumín: 

čistá 
úspěšnost 

v % 

Všechny 
zúčastněné 

školy: 
průměrná 

čistá 
úspěšnost 

v % 

Percentil Přidaná hodnota 
Gymnázium 

Bohumín 
Všechna 

zúčastněná 
gymnázia 

Gymnázium 
Bohumín: 
% zlepšení  
v testu mezi 

1. a 3. 
ročníkem 

Souhrnná 
přidaná 
hodnota 

Český 
jazyk 

63 50,2 67 45 15 11,2 

Matematika 32 35,5 48 28 9 5,7 
Angličtina 77 54,6 72 49 30 15,8 

 

3) Výběrové zjišťování výsledků žáků zaměřené na matematickou 
gramotnost 

V průběhu května 2016 se žáci primy účastnili výběrového zjišťování výsledků žáků zaměřeného 
na matematickou gramotnost, které prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování 
(InspIS SET) realizovala ČSI. Každý žák třídy 1. P absolvoval test v rozsahu 60 minut doplněný 
krátkým žákovským dotazníkem. Cílem výběrového šetření bylo ověřit aktuální míru dosažení 
očekávaných výstupů podle příslušných vzdělávacích programů.  
Souhrnné výsledky poskytla ČSI škole dne 31. 5. 2016. Z nich je patrné, že průměrná úspěšnost 
všech 9 112 žáků zařazených do testování v rámci celé ČR činila 51 %, průměrná úspěšnost našich 
29 žáků vykazovala hodnotu 60 %.  

S výsledky šetření byli v průběhu června seznámeni všichni žáci třídy 1. P a rovněž vyučující 
matematiky.  

V hodnoceném školním roce se škola nezapojila do žádného mezinárodního programu. 
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L. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení 

Škola se v průběhu školního roku 2015–2016 nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení. 
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M.  Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů 

1) Abychom neztratili řeč… 

Gymnázium Bohumín na základě zjednodušené žádosti o finanční podporu z OP Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost (výzva č. 56) podalo v květnu 2015 žádost o poskytnutí dotace 
na realizaci projektu "Abychom neztratili řeč…". Doba realizace projektu: od 01. 07. 2015 
do 31. 12. 2015. Rozpočet projektu celkem: 467.417,00 Kč. 

Cílem výzvy č. 56 byl rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuka cizích jazyků a podpora 
matematiky, přírodovědných a technických oborů. Výzva č. 56 byla vyhlášena v rámci OP 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost v prioritní ose 1, oblasti podpory 1.1. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo (rozhodnutí o poskytnutí dotace 
č. 1012/56/7.1.1/2015 ze dne 18. června 2015) o poskytnutí dotace na úhradu výdajů souvisejících 
s realizací projektu "Abychom neztratili řeč…", registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/56.2583. 

Cíle projektu: 

- zlepšení jazykových kompetencí pedagogů školy, 
- zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO. 

Klíčové aktivity projektu: 

 2 – Zahraniční jazykový kurz pro učitele 
 Počet jednotek:  3 
 Výstupy:   3 osvědčení o absolvování zahraničního jazykového kurzu 

3 zprávy ze zahraničního jazykového kurzu 

V průběhu hlavních prázdnin se krátkodobého intenzivního jazykového kurzu v zahraničí zúčastnily 
3 vyučující školy. Dvě vyučující francouzského jazyka vycestovaly na konci července do NICE, 
kurz ukončily 01. 08. 2015. V polovině srpna vycestovala vyučující anglického jazyka 
do Brightonu, kurz ukončila 23. 08. 2015. 

 4 – Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky 
 Počet jednotek:  2 
 Výstupy:   2 zprávy z jazykově-vzdělávacího pobytu vč. seznamu žáků 

20 žáků školy, kteří studují německý jazyk, absolvovalo počátkem listopadu jazykově-vzdělávací 
pobyt v Německu (Mnichově) s výukou německého jazyka ve vzdělávací instituci v délce 
9 vyučovacích hodin. Součástí pobytu bylo také seznámení žáků s reáliemi Mnichova. Žáky 
doprovázely dvě vyučující školy. 

Projekt byl jednoletý a byl zahájen 1. července 2015, ukončen byl 31. prosince 2015. Prostředky 
výše uvedeného projektu byly neinvestiční a byly plně vyčerpány v souladu s pravidly projektu. 

Závěrečná monitorovací zpráva byla schválena 18. 02. 2016. 

 

2) Přírodovědné laboratoře v gymnáziích 
Žádost o dotaci byla předložena Moravskoslezským krajem jako žadatelem dne 16. 7. 2014 Úřadu 
regionální rady. Předložený projekt „Přírodovědné laboratoře v gymnáziích“ byl podpořen, 
registrační číslo projektu je CZ.1.10/2.1.00/29.01725. Realizace projektu: únor 2015 – prosinec 
2015. 

Z naší školy na projektu pracovali celkem 3 pedagogové. 
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Hlavním cílem realizovaného projektu bylo zlepšení podmínek pro výuku přírodovědných předmětů 
ve vybraných středních školách zřizovaných Moravskoslezským krajem (partneři projektu). 

Specifickým cílem projektu bylo: 
- zkvalitnit praktickou výuku přírodovědných oborů pořízením nových technologických zařízení 
(měřících sad, učebních pomůcek, IT vybavení), které budou plně uspokojovat potřeby žáků všech 
partnerských škol; 
- zmodernizovat zázemí pro praktickou výuku novým nábytkem v návaznosti na technické 
požadavky nových technologických vybavení v rámci zapojených gymnázií. 

V rámci realizace projektu jsme k 31. 08. 2016 převzali k hospodaření od MSK majetek v celkové 
výši 1,353.231,72 Kč (notebooky; software; měřící sady; demonstrační sady – teplo, elektřina; 
molekulové stavebnice a další učební pomůcky). 
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N. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, 
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při 
plnění úkolů ve vzdělávání 

1) Spolupráce s odborovou organizací 

Odborová organizace zanikla ve škole dnem 1. 10. 2011 a ve školním roce 2015-2016 tudíž činnost 
nevyvíjela. 

Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání  
 
Spolupracující 
partner 
 

Hlavní oblasti a přínosy spolupráce 
Forma 

spolupráce 

Profesní organizace  Ve školním roce 2015-2016 škola nespolupracovala s žádnou profesní 
organizací. 

Firmy 
 

  

Jan Hefner - 
PROGRES 

Každoroční poskytování významných 
sponzorských darů na zkvalitňování vzdělávání 

sponzoring 

Viadrus, a.s. 
Každoroční poskytování významných 
sponzorských darů na zkvalitňování vzdělávání 

sponzoring 

BM servis, a. s. 
Každoroční poskytování významných 
sponzorských darů na zkvalitňování vzdělávání 

sponzoring 

ŽDB Drátovna a.s. 
Každoroční poskytování významných 
sponzorských darů na zkvalitňování vzdělávání 

sponzoring 

BONATRANS 
GROUP, a. s.  

Poskytnutí sponzorského daru na zkvalitňování 
vzdělávání 

sponzoring 

CK MODEX SPORT 
CZ, s. r. o. 

Poskytnutí sponzorského daru na zkvalitňování 
vzdělávání 

sponzoring 

Reklamní a cestovní 
agentura FAINE, Ing. 
Radomír Lička 

Poskytnutí sponzorského daru na zkvalitňování 
vzdělávání 

sponzoring 

Další partneři     

Město Bohumín Poskytuje škole každoroční dotace na bruslení, 
plavání a jiné sporty v areálu městské organizace 
BOSPOR, spol. s r. o., dále na adaptační kurz žáků, 
na modernizaci výuky, na realizaci soutěží apod. 

přednášky, besedy 
významných 
představitelů 
města 

Renarkon, o.p.s. Každoroční pořádání vzdělávacích akcí pro žáky  

Městská policie 
Bohumín 

Každoroční pořádání vzdělávacích akcí pro žáky přednášky, besedy 

Ostravská univerzita  
v Ostravě 

školení zaměstnanců, společné programy pro 
vzdělávání žáků, partnerství v projektu 

přednášky, besedy 

K 3 Bohumín, p. o. Realizace společných projektů (soutěž Miss), 
organizace vzdělávacích a kulturních pořadů  

přednášky, besedy 

Ostatní spolupracující organizace jsou uvedeny v textu výroční zprávy. 
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2) Spolupráce s rodiči žáků 

A) SRPŠ 

V průběhu školního roku 2015-2016 působilo ve škole občanské sdružení nazvané Sdružení rodičů 
a přátel školy při Gymnáziu Bohumín, které ve škole působí od roku 1991. Toto sdružení se v září 
2015 v souladu s novým občanským zákoníkem přeměnilo na spolek, který byl dne 1. prosince 
2015 zapsán do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu L, vložce 
číslo 1067. Výbor spolku se scházel k jednáním s vedením školy zpravidla ve složení: 

Předseda: Ing. Andrea Pieklová 
Pokladník: Mgr. Magda Konetzná 
Členové: Martin Krejčí 
 Zdeňka Judasová 
 Ing. Petra Kišková 
 Pavlína Bartalová 
 Andrea Nowaková 
 Mgr. Jana Wilczková 

Na jednání výboru s vedením školy dne 10. 09. 2015 byl schválen příspěvek na žáka ve školním 
roce ve výši 300 korun. V případě, že je ve škole více sourozenců, platí členský příspěvek pouze 
jeden, a to ten nejmladší. Zákonní zástupci žáků mají rovněž možnost poskytnout SRPŠ sponzorský 
dar. Celkem tak bylo v průběhu října 2015 získáno 96.610,- Kč. Během školního roku byly 
z prostředků SRPŠ žákům hrazeny knižní odměny, cestovní výdaje, příspěvky na lyžařské 
výcvikové kurzy, dále byly zaplaceny výdaje žáků související s mezinárodní spoluprací (např. 
na plavecké závody). V červnu 2016 byl škole z prostředků SRPŠ poukázán jako každoročně dar, 
tentokrát ve výši 20.000,- Kč, a to zejména na úhradu nákladů spojených s oslavami 95. výročí 
vzniku školy. 

Během školního roku byly organizovány pro zákonné zástupce žáků tři třídní schůzky, a to vždy 
ve čtvrtky v termínech 24. září 2015, 26. listopadu 2015 a 21. dubna 2016. Každý rodič má navíc 
možnost navštívit kteréhokoliv z pedagogů školy dle individuální domluvy, případně v rámci 
konzultačních hodin, které mají všichni vyučující stanoveny a zveřejněny. 

V září 2015 poskytla spolku SRPŠ sponzorský dar ve výši 150 000 Kč paní Ing. Kateřina Volínová, 
MBA, absolventka našeho gymnázia, a to účelově určený na vysílání žáků školy na jazykové 
pobyty do zahraničí. Zájem absolvovat o prázdninách jazykový pobyt na některé škole v anglicky 
mluvící zemi projevilo celkem 19 žáků školy. Z nich čtyřčlenná komise vyučujících anglického 
jazyka, kterou jmenoval ředitel školy, vybrala na základě předem stanovených kritérií tři nejlepší 
studentky, které pak v průběhu června až srpna 2016 absolvovaly třítýdenní jazykové stáže 
na školách v Anglii a Irsku. O svých zkušenostech, které byly velmi pozitivní, posléze všechny 
napsaly články na školní web a rovněž do městských novin. Projekt vysílání studentů školy 
do zahraničí se setkal u žáků i rodičů s velmi pozitivním ohlasem a je proto záměrem vedení školy 
v něm dle finančních možností dále pokračovat i v následujících letech. 

B) Školská rada 

Školská rada při Gymnáziu Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 
byla v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zřízena usnesením rady kraje 
č. 18/895 ze dne 13. července 2005 od 1. září 2005. 

První zasedání školské rady ve školním roce 2015-2016 se konalo dne 7. října 2015 z podnětu 
předsedkyně školské rady Mgr. Jany Haľkové. Členové školské rady poté projednali a jednomyslně 
schválili znění Výroční zprávy o činnosti za školní rok 2014-2015, se kterou je seznámil ředitel 
školy. Dále byli členové školské rady seznámeni s údaji o dalším vzdělávání pedagogických 
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pracovníků a s údaji o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti. Školská rada rovněž diskutovala 
s ředitelem o připravovaných akcích pro žáky v 1. pololetí školního roku. 

Další jednání školské rady svolala její předsedkyně na 9. 3. 2016, kdy byla projednána Zpráva 
o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2015, s níž vystoupil ředitel školy a kterou 
velmi zodpovědně zpracovala Ing. Svatava Ledwoňová, ekonomka školy. Členové školské rady byli 
rovněž informováni o výsledcích kontrol (kontrola SIBP nad stavem BOZP v organizaci), jimiž 
nebyly zjištěny žádné nedostatky. Dále školská rada diskutovala s ředitelem o možnostech další 
propagace školy na veřejnosti, o nabídce zahraničních zájezdů a exkurzí pro žáky, o projektu 
Abychom neztratili řeč, apod. 

Jelikož dne 3. 5. 2016 skončilo funkční období doc. RNDr. Martina Malčíka, Ph.D., byla novou 
členkou naší školské rady jmenována s účinností od 3. 5. 2016 Mgr. Věra Palková (usnesení Rady 
kraje č. 95/7417). 

3) Spolupráce se Střední průmyslovou školou, Obchodní akademií 
a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-
Místek, příspěvková organizace 

Ve školním roce 2015-2016 probíhala ve spolupráci se státní jazykovou školou ve Frýdku-Místku 
na našem gymnáziu výuka anglického jazyka. 

Kurzu se celkem účastnilo 7 studentů, kteří byli podle svých znalostí jazyka zařazeni do jedné 
skupiny. Výuka probíhala v bloku po dvou vyučovacích hodinách týdně. 

Studenti využili při studiu učebnice CLICK ON 1. díl a další doplňkové materiály. Výuku 
zabezpečovala Mgr. Marcela Piperková. 

Na konci školního roku byli všichni studenti, kteří prokázali dostatečné vědomosti a měli 
požadovanou účast v kurzech, odměněni Osvědčením o absolvování prvního ročníku státní 
jazykové školy. Po zvládnutí dostatečného počtu ročníků mohou studenti získat státní jazykovou 
zkoušku.  

4) Mezinárodní spolupráce s partnerskou školou 

V roce 2015-2016 naše škola dále rozvíjela mezinárodní spolupráci s partnerskou školou – 
Gymnáziem Mikuláše Kopernika v polském městě Cieszyn (oficiální název II. Liceum 
Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie). Spolupráce se rozvíjela zejména 
ve sportovní a kulturní oblasti a realizovala se hlavně vzájemnými návštěvami žáků obou škol 
na soutěžích a kulturních vystoupeních.  

Dne 11. prosince 2015 navštívilo družstvo naší školy s pedagogickým doprovodem partnerskou 
školu, kde se účastnilo šachového turnaje o pohár starosty města nazvaného Zlatá piastovská věž 
a vybojovalo v silné mezinárodní konkurenci 1. místo. Již 26. listopadu 2015 přijela skupina 
16 žáků z Polska v doprovodu svých vyučujících, aby se zúčastnili plaveckých závodů s žáky naší 
školy v Aquacentru Bohumín. Součástí návštěvy byla prohlídka naší školy a prohlídka města 
Bohumín. 

V červnu 2016 pokračovala užší spolupráce s touto polskou střední školou, jejíž žáci se nejprve dne 
2. června 2016 zúčastnili workshopu, které naše gymnázium na téma Spolupráce v oblasti biologie 
a chemie pořádalo (celkem se účastnilo 12 žáků, kteří pracovali ve společných týmech s našimi 
žáky), a dne 9. června 2016 se zástupci polské školy účastnili naší ekologické konference, jejíž 
hlavním tématem byla „Spolupráce“. Dne 3. června 2016 vystoupili dva studenti naší školy na Dnu 
chemie 2016 v Cieszynie s prezentací projektu Radioaktivita – máme se jí bát? Věříme, že plodná 
spolupráce mezi oběma školami bude pokračovat i v příštích letech. 
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5) Činnost Školního sportovního klubu 

Ve školním roce 2015–2016 vyvíjel velmi aktivní činnost Školní sportovní klub AŠSK při 
Gymnáziu Fr. Živného v Bohumíně, který je od roku 1997 členem Asociace školních sportovních 
klubů České republiky, registrační číslo MSL/733/17.  

Funkci předsedy klubu vykonávala Mgr. Jana Nováková. V březnu došlo k přejmenování klubu 
ze Školní sportovní klub při Gymnáziu Fr. Živného na Školní sportovní klub AŠSK při Gymnáziu 
Františka Živného, pobočný spolek. Aktivních členů k lednu 2015 bylo 42 a během druhého pololetí 
se tento počet navýšil na 53 členů. Všichni byli žáky nebo absolventy naší školy. Činnost školního 
sportovního klubu byla realizována zejména v době bezprostředně po vyučování v prostorách 
školních posiloven, tělocvičny a na školním hřišti. Novinkou bylo vytvoření volejbalového kroužku, 
který dvakrát týdně po 1,5 hodině navštěvovalo až 14 žáků a žákyň primy a sekundy.  

Členové klubu zorganizovali v průběhu školního roku několik sportovních akcí pro žáky 
bohumínských škol i veřejnost, např. Běh do schodů (jen rozhodčí), mezitřídní soutěž ve volejbalu, 
vánoční soutěž v silovém čtyřboji žáků základních bohumínských škol, soutěž bohumínských škol 
v aerobiku, školní turnaj ve stolním tenisu, jarní turnaj v minivolejbalu, volejbalu a ringu. Podíleli 
se rovněž na organizaci každoroční šachové simultánky se senátorem a starostou města Ing. Petrem 
Víchou. Úhrnem se všech soutěží účastnilo asi 400 žáků našeho gymnázia a různých bohumínských 
škol. K nejvýznamnějším sponzorům klubu patří zejména Městský úřad Bohumín, který finančně 
podporuje činnost klubu a vybrané akce jim pořádané (Vánoční silový čtyřboj, Vánoční aerobik 
a Turnaj v minivolejbalu). 

 
 
 
 

 

 
Šachová simultánka se starostou Bohumína Silový čtyřboj 
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PŘÍLOHY: 

 

A) Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů 
ve vzdělávání 

 
 

    Firmy spolupracující při zajišťování praktického vyučování žáků 
 

Počet firem 
 

 
Dlouhodobě spolupracující firmy  

 
 

0 Škola nemá žáky s praktickým vyučováním 

 
 

Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 
Spolupracující 
partner 
 

Hlavní oblasti a přínosy spolupráce Forma spolupráce 

Profesní organizace  Ve školním roce 2015-2016 škola nespolupracovala s žádnou profesní 
organizací. 

Firmy 
 

  

Jan Hefner - 
PROGRES 

Každoroční poskytování významných 
sponzorských darů na zkvalitňování vzdělávání 

sponzoring 

Viadrus, a.s. 
Každoroční poskytování významných 
sponzorských darů na zkvalitňování vzdělávání 

sponzoring 

BM servis, a. s. 
Každoroční poskytování významných 
sponzorských darů na zkvalitňování vzdělávání 

sponzoring 

ŽDB Drátovna a.s. 
Každoroční poskytování významných 
sponzorských darů na zkvalitňování vzdělávání 

sponzoring 

Rockwool a.s. 
Poskytnutí sponzorského daru na zkvalitňování 
vzdělávání 

sponzoring 

BONATRANS 
GROUP, a. s.  

Poskytnutí sponzorského daru na zkvalitňování 
vzdělávání 

sponzoring 

CK MODEX SPORT 
CZ, s. r. o. 

Poskytnutí sponzorského daru na zkvalitňování 
vzdělávání 

sponzoring 

Reklamní a cestovní 
agentura FAINE, Ing. 
Radomír Lička 

Poskytnutí sponzorského daru na zkvalitňování 
vzdělávání 

sponzoring 

Další partneři     

Město Bohumín Poskytuje škole každoroční dotace na bruslení, 
plavání a jiné sporty v areálu městské organizace 
BOSPOR, spol. s r. o., dále na adaptační kurz žáků, 
na modernizaci výuky, na realizaci soutěží apod. 

přednášky, besedy 
významných 
představitelů města 

Renarkon, o.p.s. Každoroční pořádání vzdělávacích akcí pro žáky  

Městská policie 
Bohumín 

Každoroční pořádání vzdělávacích akcí pro žáky přednášky, besedy 
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Ostravská univerzita  
v Ostravě 

školení zaměstnanců, společné programy pro 
vzdělávání žáků, partnerství v projektu 

přednášky, besedy 

K3 Bohumín, p. o. Realizace společných projektů (soutěž Miss), 
organizace vzdělávacích a kulturních pořadů  

přednášky, besedy 

Slezská univerzita 
Opava 

Společné programy pro vzdělávání žáků, sportovní 
a kulturní akce 

přednášky, besedy 

Úřad práce Karviná Prezentační akce „Volba povolání“ přednášky, besedy 

PPP Karviná, 
pracoviště Bohumín 

Zajištění pedagogicko-psychologického 
poradenství, vyšetření intelektového profilu 

poradenství, 
přednášky, besedy 

Bospor, spol. s r. o. Zajišťování sportovních a společenských akcí pro 
studenty  

plavání, bruslení, 
plážový volejbal 
apod. 

DDM Bohumín Spolupráce v kulturní a sportovní oblasti soutěže, návštěvy 
sportovních akcí 

Ostatní spolupracující organizace jsou uvedeny v textu výroční zprávy. 

 
 

Stipendia žáků 
 
Počet udělených 

stipendií 
Firmy poskytující stipendium 

 

0 
 
------------ 
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B) Přehled výsledků MZ v termínu jarním 

Část Předmět Obor 
Počet Úspěšně vykonalo Prům. 

prospěch přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

S
p

o
le

čn
á 

ČJ 
79-41-K/41 26 26 26 26 25 2,154 

79-41-K/81 26 26 26 26 26 1,538 

AJ 
79-41-K/41 25 25 25 25 24 1,600 
79-41-K/81 23 23 23 23 23 1,087 

RJ 
79-41-K/41 - - - - - - 
79-41-K/81 2 2 2 2 2 2,000 

M 
79-41-K/41 1 1 1 - - 4,000 
79-41-K/81 1 1 1 - - 1,000 

P
ro

fi
lo

vá
 

AJ 
79-41-K/41 1 1 - - 1 3,000 
79-41-K/81 1 1 - - 1 1,000 

NJ 
79-41-K/41 - - - - - - 
79-41-K/81 - - - - - - 

RJ 
79-41-K/41 - - - - - - 
79-41-K/81 - - - - - - 

FJ 
79-41-K/41 - - - - - - 
79-41-K/81 2 2 - - 2 1,000 

ZSV 
79-41-K/41 6 6 - - 6 2,333 
79-41-K/81 10 10 - - 10 1,800 

Dějepis 
79-41-K/41 19 19 - - 15 2,842 
79-41-K/81 8 8 - - 8 1,375 

Zeměpis 
79-41-K/41 14 14 - - 12 2,714 
79-41-K/81 4 4 - - 4 1,500 

Matematika 
79-41-K/41 1 1 - - 1 1,000 
79-41-K/81 7 7 - - 7 1,571 

Fyzika 
79-41-K/41 1 1 - - 1 1,000 
79-41-K/81 8 8 - - 8 1,000 

Chemie 
79-41-K/41 1 1 - - 1 1,000 
79-41-K/81 - - - - - - 

Biologie 
79-41-K/41 4 4 - - 4 1,250 
79-41-K/81 5 5 - - 5 1,200 

IVP 
79-41-K/41 - - - - - - 
79-41-K/81 2 2 - - 2 1,000 

ZEA 
79-41-K/41 5 5 - - 5 2,600 
79-41-K/81 5 5 - - 5 2,000 

Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2015/2016 

Obor Termín 

Jarní termín Podzimní termín 

prospěl 
prospěl 
s vyzn. 

neprospěl 
prům. 

prospěch 
prospěl 

prospěl 
s vyzn. 

neprospěl 
prům. 

prospěch 

79-41-K/41 řádný 12 10 4 2,212 0 0 0 0 

opravný 0 0 0 0 4 0 0 2,937 
79-41-K/81 řádný 5 21 0 1,394 0 0 0 0 

opravný 0 0 0 0 0 0 0 0 
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C. Výsledky škol v programu KVALITA ve školním roce 2015-2016 

Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Předmět 
Výsledky školy v rámci všech 

testovaných škol 

Výsledky školy v rámci skupiny 
oborů vzdělání 

gymnaziální obory 
úspěšnost percentil percentil 

Jazyk český 63,1 79 38 
Matematika 66,0 79 41 

Jazyk anglický 83,9 85 59 
 

Testování žáků 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Předmět 
Výsledky školy v rámci všech 

testovaných škol 

Výsledky školy v rámci skupiny 
oborů vzdělání 

gymnaziální obory 
úspěšnost percentil percentil přidaná hodnota 

Jazyk český 63 67 45 11,2 
Matematika 32 48 28 5,7 

Jazyk anglický 77 72 49 15,8 
Jazyk německý -- -- -- -- 

 
D) Činnosti školy v oblasti zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 
učení a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

Činnosti školy v oblasti zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  
v seznamu zaškrtněte činnosti, na nichž se Vaše škola aktivně podílí 

 Rekvalifikace 

 Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací 

 Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele 

 Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění 

 Zájmové vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové kurzy, keramika apod.) 

 Vzdělávání v oblasti ICT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro občany) 

 Vzdělávání seniorů 

 Občanské vzdělávání 

 Čeština pro cizince 

 Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

 
Jiné – vypište: 
1) přípravné kurzy pro žáky 5. a 9. tříd základních škol 
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E) Projekty 

Projekty již v realizaci: 
Název 
projektu 

Operační 
program/Zdroj 
financování 

Registrační číslo 
projektu 

Role školy/ŠZ 
v projektu - 
příjemce/partner 
(v případě, že škola je 
partner, uvést 
příjemce) 

Rozpočet projektu 
(v případě 
partnerství také 
částka, která 
připadá na školu) 

Obsah/Cíle 
projektu 

Období 
realizace 

Přírodovědné 
laboratoře v 
gymnáziích 

ROP NUTS II 
Moravskoslezsko 
2007-2013 

CZ.1.10/2.1.00/29.01725 

Role školy – Partner 
 
Příjemce – 
Moravskoslezský kraj 

Rozpočet: 
9 606 045,52 Kč 
 
Částka připadající 
na školu: 
1 353 231,72 Kč 

Cílem projektu 
bylo zlepšení 
podmínek 
pro výuku 
přírodovědných 
předmětů 
ve vybraných 
středních školách 
zřizovaných MSK 
a zlepšení 
vybavení škol. 

únor 2015 – 
prosinec 
2015 

Abychom 
neztratili řeč 

Operační program 
Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 
– výzva č. 56 

CZ.1.07/1.1.00/56.2583 Role školy – Příjemce 
Rozpočet: 
467 417,00 Kč 

Cílem projektu 
bylo zlepšení 
jazykových 
kompetencí 
pedagogů školy a 
zlepšení 
jazykových 
kompetencí žáků 
a prohloubení 
jejich znalostí o 
zemích EU a 
ESVO 

červenec 
2015 – 
prosinec 
2015 
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Nově zahájené projekty: 
Název 
projektu 

Operační 
program/Zdroj 
financování 

Registrační číslo 
projektu 

Role školy/ŠZ 
v projektu - 
příjemce/partner 
(v případě, že škola je 
partner, uvést 
příjemce) 

Rozpočet projektu 
(v případě 
partnerství také 
částka, která 
připadá na školu) 

Obsah/Cíle 
projektu 

Období 
realizace 

- - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bohumíně 30. září 2016        PaedDr. Miroslav Bialoň, v.r. 
 
           ředitel školy
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Tato výroční zpráva o činnosti byla projednána a jednomyslně schválena na jednání školské rady 
při střední škole, jejíž činnost vykonává Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 
794, příspěvková organizace, dne 12. října 2016. 

 

V Bohumíně 12. října 2016 

 ……………………………… 
    Mgr. Jana Haľková, v.r. 
 předsedkyně školské rady 
 
 


